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শান্ত 
॥ 

্রানকাণ্ড ও কর্মকাণড। 

শ্ীবিপিনবিারী ঘোষাঁল কর্তৃক 
সঙ্কলিত। 

১ 
সি রি 

1322 কি ও) 55 
চি 

ফা 
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২5১৯ . 

১৪৮ মধ, বাঁরাণসী ঘোষের ইট, সংস্কত প্রেস ডিপজিটানি হইতে 

প্রকাশিত। 
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ভূমিকা 
শপ (004 পাশা 

প্রায় এক বতমর পূর্বে, আমার সঙ্কলিত “মুক্তি এবং তাঁহার 

সাঁধন সঙ্ন্ধে হিন্দুশীস্ত্বের উপদেশ! মামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংক্করণের 

সময়, আমি তাঁহাঁতে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া- 

ছিলাম; কিন্তু স্ুবিধামতে নকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! উঠিতে ন! 

পারায় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে | এই 
গ্রন্থের মধ্যে আমি আঁমার নিজের মত কিছুই প্রকাশ করি নাই; 
মহামান্য আর্ধ্য পিতৃপুকষর্থগ আপনারাই তাহাদের আপনাদের 
লিখিত শাস্ত্র সকলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মত সকলের সামঞঁসা ' 

বিধ।নের নিমিত্ত যেরূপ দিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া! শিয়াছেন এই 

পুস্তকে আমি কেবল মেইগুলি মংকলন করিয়াছি । 

বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সপ্প্রদায়ের অনেকেই এইরূপ বিবেচন| 

করিয়! থাকেন যে, আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকঞ্তুলর মধ্যে 

নার্জিত ও উন্নত মতের পৌষক বস্ত কিছুই নাই; অধিকন্তু তাদের 
এইরপ বিশ্বীম যেঃ শীস্ত্রসকল কেবল ভ্রম ও কুনংক্কারেরই আলয় | 
এই সকল জদেশীয় ভ্রাতাদিগকে শাস্বের প্ররুচ্ত মর্ম অবশীত 

করাইবার উদ্দেশেই আঁমি এই শ্রমশীল কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি । 
যদ্দি ইছাদ্বারা সেরূপ একটী ত্রাতারও শ্রন্ধ/ভন্কি দেশীয় শাগ্র 
সকলের প্রতি আকুউ হয় তাছাহইলেই আমি আমার এই পরিশ্রম 

সার্থক জ্ঞান করিব | 

কলিকাতা, 
] সঙ্কলয়িতা 

বৈশাখ? ১৮০৭ শকাব্দ 





সাঙ্কেতিক চিহ্। 

অত্রি সংহিতী... 

অধ্যাত্ব রামায়ণ 

অফী বক্র সংহ্থিত। 

আত্মবোধ 

ঈশোপূনিষদ্ ... 
উত্তরগীত। 

এঁতরেয় উপনিষদ্ 
কঠোপনিষদ্ “*' 

কণাদ স্ৃত্র বা | 

'বৈশেষিক দর্শন 

কলঙ্ক পুরাণ ... 
কুলার্ণৰ তন্ত্র .." 
কেনোপনিষদ্ বৰা 1 

তলবকাঁরোপনিষদ্ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

গৌতম সংহিত! 
চৈতন্যচগ্মিতামৃত 
ছান্দোগ্যোপনিষদৃ 

জৈগিনিক্কত মীমাংস| দর্শন ... 

জ্ঞান সঙ্কমিনী তন্ত্র 
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ 

দক্ষ সংহিতা ... 

নির্বাণ তন্ত্র :,, 

অত্রি. সং 

অ.রা. 
অ. সং. 

আ. বে. 
ঈশা, উপ. 
উ. শী. 

এত, উপ. 

ক, উপ. 

কণাদ 

ক. পুং 
কু. ত. (বা) ফুলারণৰ 

কেন. উপ. 

নীত], (বা) গী. 
গে!.সং, (বা) গৌ. স 
চৈ. চ. 

ছা. উপ. 
জু. মী, দ. 
জ্ঞা. স. ত. 

তৈত্বিরীয় 
, দক্ষ, 

নি, তি, 



গায় হ্ত্র 

পঞ্চদশী 

পরাশর সংহিতা 

পাতগ্রল দর্শন 

-পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন ... 

পৃচ্ছিলা তন্ত্র "** 

প্রবোধ চন্দরোদয় নাটক 
প্রসাদ প্রসঙ্গ... 

স্বীমভাগীবত ... 

মণিরত্বমাঁল 

মনু সংহিতা """ 

মহানাটক 

মহানির্ধাণ তত্ত্ব 

| মহণভারত 

5১ আদিপর্ধ 

5) মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায় 

১ সভাপর্ধ 

মহাবাক্য রৃ্ীবলী ঢা 

মাঙুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকা... 
হা রঃ 

মুগ্ডমালা তন্ত্র 

যোগীবাশিষ্ঠ "* 

5৯ 
€ 

যোখিনী তস্ত্। 
রঘুনন্দন ( স্মার্ত) কৃত অফীধিংশতি শুত্ব তি 

ডি গ্রকরণ 

উপশম প্রকরণ 

|%০ 

9 ৪৪ 

মুমুক্ষু ব্যবস্থার প্রকরণ 

রামানুজাচীর্যয প্রণীত বেদীস্ত ততুলার 

হ্যায়, 

প.দ. 

প. নং. 

পা দ. 

পু. প্র. দ. 

পৃ. ত. 
প্র. চ. না 

প্র. প্র. 

ভা. 

ম. র. মা. 

মনু. 

ম. না. 

ম. নি, ত 

ম. ভা. 

১ আ.প 

/5 মো. ধ. 

/১ সপ. 

ম. বাঁ, র. 

মা. উ. গো. কা 
মু.উ, 
মু'মা, ত. 

যে. বৰা. 

১১ উ. প্র. 

১ উপ, প্র. 

5) ঘু'ব. প্র. 

যো. ত, 

রন. 

রা. যে, ত, সা. 
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ললিত বিস্তর... 

বরদা তন্ত্র ট 

বাঙ্গাল! সর্বদর্শন সংগ্রহ্থ .. 
বামন পুরাণ :.. বির 

বাল্িকীয় রামায়ণ 

বিবেক চুড়ীমণি 

বিষ সংহ্িত। 

ব1 বিষ স্থৃতি 

বিযুঃ পুরাণ ... 

রছদারণ্যকোপনিষদ্ 

বেদান্ত নার (মদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত) ... 

বেদাস্তনীরের অধিকরণমাঁল। 

বেদান্ত স্থত্র ... | 

শখ সংহিতা 

বা শখ স্মৃতি 

্রদ্ষহত্র বা বেদান্ত হাত্রের 

শঙ্কর ভাষ্য 

শাস্তি শতক .. 

শিব সংহিত| '.. 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ 
সংস্কৃত সর্ধদর্শন সংগ্র্ছ '"' 
সাঞ্্য প্রবচন ভাষ্য 

সাখ্য সথত্র 
হমুমালচন্দ্র নাটক 
হুরিভক্কি বিলাস 

হরি বংশ 

[ 

স. স. দ. 

ল. বি. 

ব.ত, 

বা. ম.দ.স' 

বা পুং 
বা.রা. 

ধি' ছু 
বি. পু 

বি. সং. (বা) বি স; 

বুহ্ছদারণ্যক 

বে' সা. 

বে. সা. অ. 

বে. স্ব. 

শ.সং. (বা) শা সং, 

শী. ভা: 

শা. শ. 
শি. স্ধ (বা)'পি' দ. 
শ্বতাশ্বতর 

স. (বা) সং. স. দ. সং. 

সা. প্র. ভা. 

সাধ, ম্ব. 

ছ চ. মা- 

হু, ভ.ৰি. 

হব. 





সুচী পত্র 
075 

জানকাওড ও কর্মকাঁও 8 ১১5১ 
জ্ঞান শবে শাস্ত্রে ব্রক্ষজ্ঞানকেই বুঝায় .** 8 
কর্মকাঁও কাহাদের জন্য? ৮১5 ১১৮ 

কর্মকাণ্ডের উদ্দেষ্ট কি? *.* ্ ৫ ১ 

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের চিনা টি ১, ১৬ 

শীক্্মাত্রেই একবাঁকো কি জানিতে ব। কি করিতে বলেন? :.. ২১ 
দেবমগুলী ... রি রঃ ২8 

প্রকৃত দেবতা কয় জন? '** '** ৩৫ 
শিব ও শক্তি পৃথক্নছেন ... রঃ ০:8০ 
পরমেশ্বর কিং স্বরূপ? রঃ হী - 5, ৪৬ 

সাঁকা'র উপাসনা ... নর রঃ ১০ ৫২ 
নিরাকার পরমেশ্বরকে জীন! যায় কি না? .. ১১:৬৩ 

নিরাকাঁর পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা? ** ৬৭ 

নিরাকার পরশেশ্বরের উপাঁনন! হয় কি না? ... ১ ৭২. 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা! রি রা ১,১৭৯, 

উপদেশ প্রদানের প্রকুত অধিকারী কে? ... দাত 
গু ব্যতিরেকেও জান লাভ হয়কি না? ... ৪ *** ৯০ 
দীক্ষ। "** ্্ 

পূর্বকাঁলে ধাছার! জ্ঞানপ্রাণ্ত হা হার উাহাদিখের ম মধ্যে 

কেহ কেহ যে আবার কর্মকাণ্ডের ০ টি তাহার 
॥ , উদ্গেশ্ট কি? -"* * ৬ ১০৯ 
জপ ৪, 8 যে ৪ ১০ ১১২ 

সাধক ও তীর্থ ... রঃ রঃ ... ১১৭ 
ঈশ্বরের অবতার "" তত 0৮০ ১২২ 
বর্ণবিভেদ *** টন রি ১১১৩৮ 



8// 

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? ০১৪৯ 

বেদ অধ্যয়ন করিয়া! ব্রন্মনিষ্ঠ ন! হইলে বিডি বিফল ... ১৬২ 
নিত্য শব্দ অর্থাৎ স্ফোট ,. ১৬৫ 
অন্যাসী ও মুনি ১ ১৬৭ 
শীস্রপাঁঠের পিয়ম ... ১৭৩ 

সত্য ত্রেতাদি যুগভেদ ,. ১৭৬ 
স্বর্গ ও নরক , ১৮২ 

মুক্তিলাভের কয়গী পথ ভে ১, ১৯৩ 
পরমেশ্বর কি স্বয়ং জগীৎকার্ধ্যরপে পরিণত হইয়াছেন, 

অথব] তীহাঁর ইচ্ছায় এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ) 
শঙ্করস্যামী, রাঁমামুজী চার্যা, মঙ্ম্বামী ও বল্লভাঁচার্যয ২০৭ 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা! ২১৬ 

শুদ্ধি পত্র 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
২৮ (টীকা) ৬ ক্ষয় খ্ষয় 

৫৪ ১২ তদক্ষে ত্দ 
৫৩ ১৩  শীকড় গাকড় 
৬১ ১০ ডচ্ছন্তর তচ্চুত্রং 
৮১, ৮. বারে বা অরে 
৮৫ ১০. বু যত 
৯০ ১২ গুকপ্রোক্তাদমু- গুকপ্রোজাদযু- 

ষ্ানচ্ছামৈঃ ক্টামীচ্ছনৈঃ 
১১৯ ২ যততীর্ঘবদ্ধি্লে যতীর্ঘযুদ্ধিহি জলে 
১৩৬ (টীকা) ৪ ও ৬ আত্বানং আত্মজ্ঞং 
১৯২ ২৪ বি' চু বি. চু. 
১৯৮ ৬ তপস্তপ্তা তপস্তপ্ 



ছিন্টুশান্ত। 

পপি জপ 

জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকীগড। 

আঁদাদিণের দেশের প্রাচীন আধ্যশান্্র সকলে ধর্ম ও সাধন" 
সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার মত দেখিতে পাওয়1 যাঁয়, মহামান্য 

আর্য্যশীস্ত্রকারগণ সে সমস্তগুলিকে হুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া- 

ছিলেন,এবং মেই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার মত বাঁ উপদেশগুলির 
মধ্যে যে এক প্রকার যোঁগ বা সম্বন্ধ নিবন্ধ আছে, ইহাঁও তাহারা 

অনেক স্থলে বলিয় শিয়াছেন| যথা,ভগীবান শিব এক স্কুলে 

পার্বতীকে বদিতেছেন,_ | 

নানা তত্ত্রে গৃথক্ চেফা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি । 
এঁক্যজ্ঞানং যদ! দেবি তদা পিদ্ধিমবাপুয়াৎ ॥ 

মু. মা. ত. ৬ পটল। 

[ছে পার্বতি! আমি অধিকারি-ভেদে নান! তষ্টরে নানাগ্রকার 
সাধন ও পুজা উপাসনাদির বিধি দিয়াছি| দাধক যখন সেই সমস্ত 
(বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাসকলের মধ্যেও একতা দর্শনিকরে, তখনই 
[শখ সিদ্ধিপ্রাণ্ডি হয়। 

1. প্রথমতঃ ষীহাঁরা অপেক্ষাকৃত জানবান্ ও চিন্তাশীল, ধাহাদিগের 
বৃষ বন্ত ধারণ করিতে সক্ষম এবং যাগ যজ্ঞান্দি কর্মকাণ্ডের অন্ু- 
স্টানে ধাছাদের সম্যক অন্ধ! বা তৃত্তি না জাগে, ভীহাদিখের জদ্য 
শীল্জুকারের৷ আপনাদের িশ্বাসানুষায়ী তত্বজঞানরূপ মহাসত্য- 
সকলের উপড়ে করিয়াছেন | দ্বিতীয়ত: ফাহাদিগ্ের জীন. অপেক্ষার 



ই হিন্দুশাস্ত | 

প্প বা বীহারা রা এ সম্বন্ধে সম্যক্, বিচারবিহীন%, তীছাদিশেরও 
ধর্মপ্ররত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে ভীহাদিগকেও 

তত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীহীরা কতকগুলি স্কুল 
(ভাবের পুজা, উপানন। বা অনুষ্ঠান প্রণালী নিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া- 

;ছেন| 
: প্রথমোক্ত সবল অধিকারী ব্যক্তিদিখের জন্য যে শীস্্ব উপদেশ 

কর] হইয়াছে. তাহার নাম জ্ঞানকাণ্ড শাক; আর শেষোক্ত দুর্বল 

অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য যে শাস্ত্র লিখিত হুইয়াঁছে, তাহার নাম 

কর্মকাঁও শান্ত । 

কর্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদোদ্বিধামতঃ | 
ভবতি দ্বিবিধোভেদৌজ্ঞানকাঁগস্য কর্মণঃ ॥ 

শি. নং, ১1] ২৭ | 

ভগবান শিব বলিলেন,-- 

জ্ঞীনকাঁও এবং কর্মকাণ্ড ভেদে শাস্ত্রে ছুই প্রকার মত দেখিতে 
পাওয়া যায় | জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকা, ইহাদের প্রতোকে আবার 

ছুই ছুই ভাঁগে বিভক্ত | 

* উন্নত ও গীভীর বিষয় সকল সর্ব! মনের মধ্যে বিচার করিতে 
অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজনীয় | মনুষ্যদিগের মধ্যে ধাহারা চিস্তা- 
শীল নছেন, সাহারা একপ্রকার মনুষ্যের মধ্যে পরিগীনিতই নহেল, 
একথা আমাদিগের দেশের শাস্্কারের। পুনঃ পুনঃ বলিয়। খিয়াছেন। 

যিনি চিন্তীশীল নহেন তিনি সহত্র প্রকার বিদ্যায় বিভূষিত হইলেও 
অজ্ঞান মধ্যে পরিগণিত | 

টমাঁস্ কারলাইল্ তাহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,_ 
£7৮18 0০6 09015 ৪1009, ০ য 00010 0191 009৮ ৪ 00940 0600296$ 10 811 

001065 ৪ 10807) ্ 
| 71608 ০7 7005 230070197) 10. 293, 
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জ্ঞানকা ও কর্দকাও। ৩. 

বেদস্তাঁবৎ কাঁওুধয়াত্মবকঃ | 

তত্র পূর্বন্মিন্ কাণ্ডে নিত্যনৈতিত্িককাম্যনিষিদ্ধ- 

: রূপং চতুর্বিধৎ কর্ম গ্রতিপাদ্যং॥ 
তৈত্তিরীয় সংহিতা ১1১1 ১ ৮. 

সমগ্র বেদ ছুই ভাগে বাঁ ছুই কাণ্ডে বিভক্ত | তথ্বধ্যে পূর্ববকাঁণ্ডে 

নিভ্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি প্রকার কর্মের বিষয় 

বর্ণিত আঁছে। 

অত উত্তরকা্ড আঁরন্বব্যঃ । আত্যন্তিকপুরুযার্থ- 

নিদ্ধিশ্চ দ্বিবিধা। সদ্যোযুক্তিঃ ক্রমযুক্তিশ্চেতি | তক্মাহ্- 

তরকাণ্ডে ব্রন্মোপদেশ-ত্রন্ষোপান্তিশ্চেত্যুতয়ৎ  গ্রতি- 

পাদ্যতে। 
তৈত্তিরীয় সংহিতা, প্রথম কা, 

প্রথম প্রপাঁঠক, প্রথম অনুবাক্! 

অনন্তর উত্তর কাণ্ডে সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি রূপ ছুই প্রকার 

আত্যস্তিক পুকষার্থসিদ্ধির বিষয় নির্ণয় কর! হইয়াছে $ একারণ, উত্তর 

কাণে ব্রন্মবিষয়ক উপদেশ এবং ব্রদ্মোপাঁননা এই ছুইটী বিষস্ত পরতি- 

পন্ন করা হয়| ' 

দ্বাবিমাবথ পন্থানে! যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ | 
প্ররৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিৰূতৌ চ বিতাধিউঃ | 

বাজননেয়নংহিতোপনিষদ্ভাষ্যে 

শঙ্করীচার্ধ্যধূত বচন | 

বেদে দুই 295 ধর্ম 

অর্থাৎ ক কর্মকা$ এবুং (২) নিবৃতিনুক্ষ, ধর্ম অর্থ ইভুনিকা। চা 

রই কর্মকা ও জানকাণডের মধ্যে ক" কাঁও বিনাশ আর্থাৎ অনিত্য 

ফল দাঁনকরে এবং জ্ঞান নক] অরিন অর্থাত, অনভফের-্র ওর তা | 

যথা,-ভগবান্ ব্যান শুকরদেবকে কহিয়াছিলেন)-- 



৮ হিন্দুশ্বাত্্ব। 

কর্মবিদ্যাময়াবেতে ব্যাখ্যাস্যামি ক্ষরাক্ষরৌ। 
ম' ভা. মো' ধ. ৬৭1৩1 

নশ্বর কর্ণ এবং অবিনশ্বর জ্ঞান এই ছুইয়ের বিষয় আমি তোমার 
নিকৃট কীর্তন করিতেছি। 

ক্ষরাক্ষরে! নর্রানম্বরে মার্ে! ইতি শেষঃ| 
গীকাঁকার | 

জ্ঞান শবে শাস্ত্রে ব্হ্মজ্ঞানকেই বুঝায়। 
অনেক প্রকার শীস্্র অধ্যয়ন করিলে, ৰা অনেক প্রকার ভাষা 

শিক্ষা! করিলেই যে মনুষ্য প্রকুত জ্ঞানি-পদবাচ্য হইয়া থাকেন, ভাহা 
নছে | তবে ভাষা শিক্ষ। বা শীস্্ অধ্যয়ন যে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্তির 

পরম সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন|৯* যাহ! হউক, 
মহামান্য আর্য খষিগণ জ্ঞান শব্দে যাহ! বুঝিতেন, ভাঁহাই এক্ষণে 
সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে 1-- 

শংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদেোষং 

শুদ্ধং .পরং নির্মলমেকরূপমৃ। 

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা 

তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতো হন্যহ্ক্রম্॥ 
বি. পুং৬। ৫1৮৭। 

যাহাদ্বার। সকল প্রকার দৌষ-বিহীন, শুদ্ধ, সকলের শ্রেষ্ঠ ও 
দিবার প প্রমেশ্বরকে জান যায়।দেখা.যাঃ যায় বা, লাভ, কর! .যাঁয়, 

তাহুর নাম জান। এতদ্যাতীত অপর যাহা কিছু তাহা অজ্ঞানপদবাচ্য | 

1570ঘ109.88 15-009% 01978 ৪ ৪. 0:8101708-00093:8.-0800, 
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জানকা্ড ও কর্তবকাও। ৫ 

একত্বরুদ্ধিমনসোরিজি়াাঁচ সর্বরশঃ 
আত্মনোধ্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদম্ৃতমং | 

ম. ভা. মো. ধ৬৬। ২| 

ব্যাস কছিলেন-বৎস! বুদ মন ও ইজ্জি়মমতায়কে, বাহরি 
হইতে নিবৃত করিয়া ূ্ধব্যাপী পরমাত্মাতে নীন করাকেই অর্কোৎ 
কু, জান্ বূলিয়! জানিও ৃ 

্রক্মবিদ্যানম' বিদ্যা ব্রদ্মবিদ্যাসম। ক্রিয়া । 
্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং' নান্তি নান্তি কদাচন॥ 

মু. মা. ত., ১১ পটল। 
ভখীবান্ শিব বলিয়াছেন।_ইহ! নিশ্চয় করিয়া জানিও যে, ত্রক্ষ- 

বিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার ছল ক্রিয়া উর এবং ৮09 
তুল্য ভান মাই, নাইন 555টি 
নিরাদিখোঁপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে. 
কো বিদ্বান্।__বিদ্বান কে? 
সর্বাস্তরস্থং স্িদূ রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি ল বিদ্বান্। 
সর্ধতৃতের অন্তরে স্থিত সংন্বরূপ ও চৈতন্যস্বরপ পরমৃত্ুকে 

যিনি জানেন ভিনিই বিদ্বান 
"ভগ্ববান্ শঙ্রস্থাসী বলিয়াছেম,_ 

বোধোহি কঃ-_যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ 
জ্ঞাতে তু কম্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাঁৎ_- 
সর্বাত্বকে ব্র্মণি পুর্ণরণে ॥ 

.. ম. র. মা, 
জ্ঞান কি?-যাঁহা মুক্তিলাঁভের কাঁরণ। 
কি জানিলে জগতের সমস্ত জানা হয়?__ 
সর্ববভৃতাততরাত্মা পুর্ণ পুর ক্নকে, জামিতে পারিস জবীতের 

সমন্ত জান! হয়| | 
পপ হরনার ধারে 



৬ . হিন্দুশাত্ত্র। 

ভগবান্ শ্রীকু্চ অর্জুনকে বলিয়াছিলের,”_ 

অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং তত্তজ্বানার্ঘদর্শনং | 
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথ| ॥ 

জ্বেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা স্ৃতমন্তুতে। 

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সতম্নীসছ্চ্যতে ॥ 
শ্রী, ১৩ | ১১--১২ | 

অধ্যত্বজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা! পরমাত্বা সন্বন্বীয় জ্ঞানেতে নিষ্ঠ এবং 

তত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য ষে মোঁক্ষ তাঁহাঁরই যে আলোচনা তাহাঁকে প্রক্ত জ্ঞান 
শব্দে কহাঁষাঁয় ; এবং ইহাঁরই যে অন্যথ! তাহাই অজ্ঞাঁনপদবাচ্য | ১১| 

তিনিই সেই জ্েয়বন্তু ধীহীকে জাঁনিলে মনুষ্য অমৃত লীভকরে; 

উীহীর বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর; তিনি অনার্জি, 

এবং স্থপ্বমাতিম্ক্ষম বলিয়া অসৎ, অথচ আছেন বলিয়া সৎ নাঁমে 

উক্ত হইয়1 থাকেন | ১২| 
ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,- 

অনাদ্যস্তাবভাসাতা৷ পরমাত্বেহ বিদ্যতে | 

ইাত্যব নিশ্চয়ঃ স্ফাঁরঃ সম্যক্ জ্ঞানংবিদ্রুরধোঃ ॥ 
যো. বাঁ. উপ. প্রকরণ। 

পরমাত্ব! এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্তমান রহিয়াঁছেন, এবং 

এই জ জগৎ, প্রমীর্ত; তীহার শক্তির প্রতিবিদ্ব স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই 

নহৌএইরন যে সম্পন্ট নিম্চয়, তাহাঁকেই পণ্ডিতের! লম্যক্ জান 

বা্দিয়া জানেন! 
এই জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে ছুইপ্রকার| পরোক্ষজ্ঞান 

অপরোক্ষজ্ঞান অক্ুপক্ষ/'যদিও অনেক নিক্ুষট এবৎ সাঁধনাদিবিহ্থীন, 

তখাঁচ ভাছাকেও শান্তে তত্জ্ঞান শবে বল! হইয়াছে | মথা)-- 

শীন্তোক্তেনৈব মার্সেণ নছিদানন্দনির্যাৎ | 
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্বজ্ঞানং ন তু.জ্রমঃ ॥ 

প. দূ. ৯।১৯। 
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(সাঁধশাদদি ব্যতীত) কেবল মাত্র পাক্বোক্তবচনপ্রমীণের দ্বারা? 

সঙ্গিদানন্দ ব্বরূপের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহ পরোক্ষজ্ঞান হইলেও, 

তন্বজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয়। উহু! ভ্রমজ্ঞান নছে। | 

ভগবান শ্রীরু্ণ অর্ভভুনকে সাত্তিক, রাজনিক, এবং তাঁমসিক ভেদে 

ভিন গ্রকার জ্ঞানের কথ বলিয়াছিলেন $ যখা,-- 

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাঁবমব্যয়মীক্ষতে | 
অবিভক্তৎ সিমে তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥ 

নী, ১৮। ২০| 

কাত ৯4৯ 5৪-০ সপ ০৯০৯, পরে খিজে 

মধ্যেও অবিভক্ত রপে অবস্থিত এক পাবা অব্যয়ভাঁব নিরীক্ষণ 
"পিসি: এ রদ গা, 

করেন, উহার মেই জানকে তুমি সাত্বিক জান বলিয়! জানিও। 

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাতাবান্ পৃথঘ্িধান্। 
বেত্তি সর্ব ভূতেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥ 

নী, ১৮| ২১। 

ধিনি এই পৃথিবীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানাভাঁবের পদীর্থ সকলে পরমা" 
স্বাকে পৃথক পৃথক্ রূপে নানাভাবে জানেন, তাহার সেই জ্জানকে 
রাজদিক জ্ঞান কহা যাঁয়। 

যত কৎন্সবদেকস্সিন্ কার্ষ্যে সক্তমহৈতুকং | 
অতত্ত্বার্ঘবদপ্পঞ্চ তততামসমুদাহ্ৃতং ॥ 

নী, ১৮] ২২। 

ছে অর্জুন! আর. প্রতিম প্রভৃতি এক একটী মাত্র পদার্থেই 
পরমেশ্বর সম্পর্ণর। রূপে (আছেন, অতত্রব ইনিই পরমেঙগল, এইরপ নিশ্ট়- 
যুক্ত অথচ অবান্তবিক এবং অযৌক্তিক ও সঙ্গীর্ঘ যে জ্ঞান তারই 
নাম ভীমসঙ্ঞান ] 

ভাঁনের বিপরীত যে অজ্ঞান ব।অবিদ্যা তাহার অর্থ পাঁতঞলদর্শনে 
এইরূপ লিখিত আছে ; যথা," 

থাপ? 



চি 

শর্ট 

৮  - হিন্ৃশান্্র। 

' অনিত্যাশুচ্ছিঃখানাত্বসথ নিত্যশুচিস্খাত্বখ্যাতি- 
'.. স্ববিদ্যা | 

পা. দ. সাধনপাদ, ৫ম হ্থত্র। 

'অনিত্য, অশুচি, হুঃখ ও অনাত্ব পদার্ঘের উপর যথাক্রমে নিতা, 
শুচি, সুখ ও আত্মরূপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা |-_অর্থাৎ যেব্জুর 
যাহা প্রকুত স্বরূপ নহে. তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নামই 

এই স্তরের দীকায় ভ্গবান্ বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, অুনিত্য 
দেবতাগণকে নিত্য জ্ঞান করাও অবিদ্যার কার্য্য| 

কর্মকাণ্ড কাহাদের জন্য? 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান কেবল অজ্ঞানীবস্থার লোকদ্দিগের জন্য; 

যথা, 

ভখান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন ১-- 

কর্ধত্বেকে প্রশংসস্তি স্বপ্পরুদ্ধিরতানরাঃ। 
ম' ভা, মো. ধ.৬৭| ৯| 

বৎস! অপ্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই কেবল কর্মের প্রশংস। করিয়। 
থাকে। 

যে তু বুদ্ধিং পরাং প্রাণ্ত৷ ধর্শ্মনৈপুণ্যদর্সিনঃ | 
ন তে কর্মপ্রশংসন্তি কুপৎ নদ্যাং পিবন্নিব ॥ 

ম' ভা' মো' ধ' ৬৭1১৭। 

ন্ীঁজনপাযী ব্যক্তি যেমন কুপের সমাদর করে মা, নেইরূপ, 
ধীহারা উৎক বুদ্ধি লাভ করিয়া বুলিপুণপে ধর্ণডত্ব মির্ঘর করিতে 
সক্ষম ছন) ভীহার কদাঁচ কর্ণের প্রশংসা! করেন মা] | .. 



জ্ঞানকাঁওড ও কর্মকাণ্ড । ৯ 

ভর্ণবান্ শ্রী অভ্জ্ুনকে বলিয়াছিলেন”_- 

অনন্তৎ কর্ম শৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ। 
তীর্থযাত্রাদিশমনৎ যাবত্ৃত্ৃৎ ন বিন্দতি ॥ 

উ-ী, ২| ৩৮1 

ভীকুষ্জ কহিলেন, _হে অর্জুন ! যে পধ্যন্ত মনুষ্যের৷ তত্ব জানিতে 

ন| পারে, সেই পর্ধ্ন্তই তাহার! অনন্ত কর্মকাঁণ্ডের এবং শৌচ, তপ, 
যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি বিষয়ের অনুষ্ঠান করে| 

ভগবাঁন্ শিব পার্ধতীকে কহিয়াছিলেন,_ 

অজ্ঞানঞ্চ ক্রিয়াযুলং যাঁবভত্ত্বৎ ন বিন্দতি। 
তত্বে সয়ুদগতে ত কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াৎ নান্তি বাঁসন1॥ 

নিগমকপ্পদ্রম, ২য় পটল। 

হে পীর্ববতি ! অজ্ঞানই ক্রিয়ার মূল | মনুষ্যগণ যে পর্য্যস্ত তত্ব অবগত 

হইতে ন! পারে, সেই পর্যন্তই তাহীর1 এ সকল অজ্ঞানসম্ভূত কার্ষে/র 
অনুষ্ঠানে রত থাকে | তত্ব অবধ্ধত হইতে পাঁরিলে, আর তাহার ক্রিয়। 
অনুষ্ঠানের বামন! করে না। | 

্্ববর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্ধ্বমানবাঁঃ। 
ন জানন্তি পরৎ তত্তবৎ বৃথা নশ্যন্তি পাতি ॥ 

কু& ত, ৫1১1৭) 

হে পার্বতি ! অজ্ঞাঁন-অন্ধকীরখচ্ছন্ন মনুষ্যসকল ধর্মের প্রকৃত তত্ব 

অবগত হইতে ন1পারিয়। কেবল নিজ নিজ বর্ণাঅমাঁচারে রত থাঁকিয়া 
বগা নষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ ধর্মজীবনসন্বন্ধে মৃততুল্য থাকিয়! তাহারা 

বৃথা ক্লেশভোগ করিতেছে | 

কর্মকাঁগস্য মাহাত্যৎ বুদ্ধী যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ 
পুণ্যপাঁপদ্য়ং ত্যক্ত। জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্তৃতে ॥ 

শিস, ১1৩২ 



১০ ৃ হিন্দুশাস্ত্। 

যোগী এবং পণ্ডিত ব্যক্তির! কর্মকাণ্ডের মাহাত্বয বুঝিতে পারির়া 
উচ্থাকে পর্রত্যাগ করেন, এবং পাঁপ পুণ্য উভয় ত্যাগ করিয়। জ্ঞান, 
কাণ্ডে প্ররত হন। 

. ভগবান্ মনু বলিয়াছেন” 

যথোজীন্যপি কর্মাণি পরিহায় দরিজোতিম৫। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ জ্যাদ্ধেদাভ্যাসে চ যতুবান্ ॥ 

মনু 1১২৯২] 
উত্তম দ্বিজ অর্থাৎ উৎকুফ ব্রাঙ্ষণ শীস্ত্রকথিত যাঁবদীয় কর্মকা 

পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্মজ্ঞীনলীভ, ইন্দ্রিয়মংযমন এবং 

বেদীভ্যাসে যত্বুবীন্ হন| 

কর্ণ! ত্বধমঃ প্রোক্তঃ গ্রসাদঃ শ্রবণাদিতিঃ | 

মধ্যমো জ্ঞানপম্পত্যা প্রনাদস্তৃভমোত্তমঃ ॥ 

পু: প্র. দ. ১1১1১ | ভাষো ধৃত নারদীয় বচন | 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বার1 বিষ্ণুর ( অর্থাৎ ঈশ্বরের ) অধম অর্থাৎ 

চা প্রসাদ লাভ হয়; শ্রবণমনননিদ্দিধ্যাসনাঁদি জ্ঞীনসাঁধনের 

টার ভীহাঁর মধ্যম প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়৷ যাঁয়; আর. জানসম্পত্তি লোভ 

ছলে, : তাহাদ্বারা তাহার সর্বোত্তম প্রনাদ সম্তোঁগকরা ঘটে। 

কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? 
কর্মুক[ওডসুমুহের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহীন 

মা মনুষ্যণণকে ক্রমশঃ ত্রক্ষজ্ঞান ও ব্রক্মসাক্ষাৎকারলাভের জন্য 
পয়ুক্ত করা | "যথা, 

। শ্রুতিস্তমেব বেদার্ঘবচনেন ব্রীক্ষণা বিবিদিষস্তি ব্রন্ধ- 
চর্য্যেণ দানেন শ্রদ্ধয়। যজ্ঞেনানশনেন নি নি 
কারং। 

(মলমামতত্রে মুমুকষ কৃত্য নামক ০০০ নীট স্মার্তধুতবচন|) 



জাঁনকাও ও কর্মকাড। ১3 

বেদে কধিত আছে ঘে, ব্রাঙ্মণর্থীণের বেদার্থবিটার, ্রক্ষচর্যয। 

তপস্যা, দান, যজ্ঞ, অনশন প্রভৃতি কর্মাসকলের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল 
নেই পরমাত্বার সহিত সাক্ষাঁৎকাঁর লাভ কর | 

আর কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান জন্য তবর্থার্দি ফললাভের কথা যে শা 

লিখিভ আছে, সে কেবল অজ্ঞান মনুষ্যগণের পথে প্রবত্তি 

জন্মাইয়| দ্রিবার নিমিত্ত গ্রলেভন মাত্র। যথা ৃ 

বেদোৌক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোৎপ্পিতুমীশ্বরে | 

নৈষ্র্ধ্যাৎ লভতে সিদ্ধি রোঁচনার্থা ফলশ্রুতিঃ | 
(মলমাসতত্বে মুমুক্ষুরুত্য নামক প্রস্তাবে স্মার্তধুত একাদশ 

স্কন্ধের বচন 1) | 

ঈধদোক্ত কার্য্য যাহা করিবে তাহা অনাসক্তচিত্তে সম্পন্ন করিয়! 

তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে | এই রূপ নিষ্ষাম কর্মের দ্বারা 

জ্ঞানলাভ করিয়! মনুষ্য কর্মহুইতে বিরত হইতে পাঁরিলে, তবে সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়| নতুবা! ম্বর্মস্থখাদদি নান! প্রকার ফলশ্রুতির কথা শাস্ত্রে 
যাহ বর্ণিত আছে তাহ! অজ্ঞান লে'কদিগের ধর্মবিষয়ে আসক্তি 
উৎপাদনের নিমিত্ত প্ররোচন! মাত্র | 

প্যথ] ভৈষজ্যে ওষধে কছ়্যুৎপাদনং 1 

র. ন, 

পিব নিষ্বৎ প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলডডুকীন্। 

পিত্রৈবযুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতিবালকঃ | 
্ স্মার্তধনতবচম | 

বিজ্ঞ পিতা যেপ্রকাঁর বালক পুক্জকে নিশ্বাঁদি তিক্ত উষধ সেবঃ 
উরাইবাঁর পূর্বে মোদকাদির প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে তদৃবিষ 

প্রবৃত্ত করিয়। থাকেন। বেদাদি শীম্মরসকলও সেইরূপ বহুবিধ কর্ম এবং 

কর্মফলের উল্লেখ করিয়া ধর্ম ও মুক্তিবিষন্ে অজ্ঞান মনুষগণে 
কচি উৎপাঁদম করেন মান্র| 



১২ হিন্দুশাস্ত্ 

অত্র তিক্তনিশ্বাদিপানস্য ন খল খণ্ডাদিলাভএব 

প্রয়োজনৎ। কিস্তারোগ্যৎ | তথা বেদোহিপ্যবান্তরফলৈঃ . 
প্রলোভয়নূ মোক্ষাঁয়ৈব কন্মীণি বিধতে। 

| ূ র. ন. 

এস্থলে লডডুক যেমন তিক্ত ওষধ সেবনের উ উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু 
আরোগ্য লাভই তাহার একমাত্র উদ্দেশা বা প্রয়োজন, বেদাদি শীক্স 
সকলও সেইরূপ জ্ঞানহীন সাধারণ মনুষ্যগ্ণকে ম্বর্থাদি লাঁভের বা 

জন্ীস্তরে অধিকতর ধনপুভ্রাদি লাভের প্রলোভন দেখাইয়?, ক্রমে 

ক্রমে তাহাদিগকে যুক্তির পথে আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই কর্মকাণ্ডের 

ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

ভগবাঁন্ মহেশ্বর শিবনির্গ প্রতিষ্ঠা বহুবিধ কর্মের বাসথ সয়! 

তৎপরেই বলিয়াছেন) যে, 

অতে। বহুবিধ কর্ম কথিতং মাঁধনান্বিতৎ | 

গ্রবৃত্রয়েৎণ্পবোধানাং ছুশ্চে্টিতনিরৃভয়ে ॥ 
ম. নি. তন্ত্র ১৪/১০৬। 

এই*যে সাঁধনযুক্ত বনুপ্রকীর কর্মের কথা বল] হইল, এসমস্ত কেবল 

অপ্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে হুশ্েীনকল হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্দপথে 
তাহাদ্রিগের কচি ব! প্রবৃত্তি জন্মাইয়! দিবার নিমিত্ত |. 

তিনি আরও বলিয়াছেন, 

অতঃ কর্মাবিধাঁনানি প্রোক্তানি চিতগু্ধায়ে। 
নাম রূপৎ' বহুবিধ তদর্থৎ কণ্পিতং ময় ॥ 

ম. নি. ত. ৮| ২৮৬ | 

* জ্ঞানপ্রা্তির পুর্বে মনুষাগণের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই আঁমি কেবল 
কর্মকাণ্ডের নিয়মসকলের বিষয় বলিয়াছি এবং কেবল সেই উদ্দে- 

শেই বহুবিধ নাম ও রূপের (অর্থাৎ দেবমুর্তি সকলের ) ৪ 

করিয়াছি । 



জ্ঞানকাঁড ও কর্মকাণ্ড ১৩ 

ভগবাঁন্ শঙ্করত্বামী বলিয়াছেন, 

চিত্তস্য শুদ্ধায়ে কর্ম নতু বস্তৃপলন্বয়ে। 
বসতসিদ্িরধিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্দকোটিভিঃ ॥ 

বি. চ.১১| 

কর্মদ্বার। চিত্শুদ্ধি লাভ করা হয় মাত্র, কিন্তু বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরকে উপলদ্ষি করা হয় না| "বস্তুসিদ্ধি কেবল বিচার অর্থাৎ 

জ্ঞানালোচনাদ্বারাই হয়, কোটি কোটি কর্শের দ্বারাও হয় না| 

প্রীমান্ সদানন্দ যোশীন্দ্র বিরচিত বেদীস্তসার নামক গ্রন্থে এইরূপ 

লিখিত আছে 

“এতেষাঁৎ নিত্যাঁদীনাং বুদ্ধিগদ্ধিঃ পর প্রয়োজনহ। 
বে. সা. 

বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করাই কেবল নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মকাণ্ডের 
মুখ্য উদ্দেশ্য | 

অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্বানযোগস্য সাধকঃ | 
কর্মযৌগৎ বিনা জ্ঞানৎ কল্যচিন্নৈব দৃশ্যতে | *% 

স্মার্তধতবচন 1 

এই নিষ্কীম কর্মযোগ জ্ঞীনযোৌগেরই সাধক | কর্মযোগব্যতিরেকে 

কৌন ব্যক্তির জ্ঞান জঙ্বিয়াছে, এরপ দেখাযায় না| 

বেদাস্তে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ণাশরম।চারবিহীন ব্যক্তিশণেরও 

তত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে এরপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়। যায়| 
যা, 

স্পা 

* মোৎপি ছুরিতক্ষয়দ্বার| ন সাক্ষাৎ | 

র. ন, 
কর্নার যে আপনাহইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জঞানপ্রাপ্তি ছয়, তাহা 

নহে? তবে কর্ম্ারা..ছুরিতক্ষয়, অর্থাৎ চিতশুদ্ধ হইলে, মনুষ) জ্ঞান 
প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়, মাড। | র 



১৪  হিনদুশান্। 

“অন্তরা চাঁপি তু তদ্দুফেঃ” 
বেস. ৩| ৪ |৩৬| 

অন্তর] অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়। বিম1ও জ্ঞান জন্মে, এরপ দেখিতে 
পা1ওয়] যায়| যথ1,-- 

'রৈক বাঁচক্ুবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারবিহীন ব্যক্তিগণেরও জ্ঞানোৎ- 
পন্তি হইয়াছিল এরপ নিদর্শন বেদে আছে। 

অপি চ অর্যযতে | 
বে. সূ. ৩| ৪1 ৩৭) 

্মৃতিতেও আশ্রমধর্সবিন! জ্ঞান জন্মে এরূপ নিদর্শন আছে। 

নাস্ত্যনাশ্রমিণে। জ্ঞানমন্তি বা নৈব বিদ্যতে | 
ধীততুদ্ধযর্থাশ্রমিত্বস্য জ্ঞানহেতোরভাবতঃ॥ 
অস্ত্যেব সর্বসন্বন্ধি জপাঁদেশ্চিত শুদ্ধিতঃ। 
শ্রতা হি বিদ্য রৈক্কাঁদেরা শ্রমে ত্বতি শুদ্ধতা ॥ 

বে. না. অ.৩| ৪৯ অধিকরণ 

অনাশ্রমী ব্যক্তির তত্বজ্ঞান সম্ভব হয় কি না? এই কথায় ুরবপক্ষ 

করিতেছেন যে, চিত্তশুদ্ধিজনক আঁশ্রমকর্মের অভাঁবহেতু জ্ঞান সম্ভব 

হয় না| ইহার উত্তরে দিষ্কান্ত করিতেছেন যে, আনশ্রমনিরপেক্ষ 
জপাদি কর্ণের চিতশুদ্ধিজনকত্বহেতু রৈক-গার্খযাদির ন্যায় অনা- 
শ্রমী অর্থাৎ আখমকর্মািরহিত ব্যক্তিশীণেরও জ্ঞান সম্ভব হয়| 

তবে যে শাস্ত্রে আশ্রমধর্মের উল্লেখ আছে, ভাহাদ্বারা অতিশুদ্ধিতাঁ 
লাভ হয়| 

তম্মদনাশমিগোহপি সন্তবত্যেব জ্ঞানং | 

| টীকাকার। 
বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাঁদের ১ম হৃত্রের ভাঁষ্যে দেখা 

যাঁয় যে, ভগবান শঙ্করস্বামী ধর্মজিজ্ঞানার অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের অনস্তর যে 

মনুষ্যের ত্রহ্মজিজ্ঞাস| উপস্থিত হয়, নতুবা ছয় মা, এরূপ বলেম নীই| 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাঁও। ১৫ 

বেদান্ত দর্শনের প্রথম হ্থত্র এই যে, 
অথাতো ব্রহ্মাজিজ্ঞাসা | 

বে.স্.১1১1১ | 

ধরেই সুত্রটীর মধ্যে অথ, 'অতঃ এবং ব্রক্মজিজ্ঞাসা, এই তিনটী বাক্য 

আছে। মি 
অথ শব্দে এখানে অনস্তর | 
অতঃ শব্দে হেতু, অর্থাৎ যে হেতু বেদে কথিত আছে যে, ব্রহ্ম- 

জিজ্ঞানাব্যতিরেকে পরার্থ লাভ হয় না, সেই হেতু | 
্রহ্মজিজ্ঞাস। শব্দে ব্রন্মকে জানিবার ইচ্ছা! | 

যাহ] হউক, প্রক্ষণে অথ শব্দে যে অনস্তর, তাহ! কিনের অনন্তর ? 
ব্দীধ্যয়ন বা কর্মকণুর অনন্তর যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নহে, তাহ 

তিনি এইরপে বলিয়াছেন যথা১__ 

স্বাধ্যাঁয়নস্তধ্যস্ত সমাঁনং | নন্বিহ কর্াববোধানস্তরয্যৎ 
বিশেষ? ন। 

শা. ভা ১১১| 

স্বধ্যায় অর্থাৎ বেদের অন্তর যে ব্রক্ষমজিজ্ঞানা উপস্থিত 
হয় নতুবা যে হয় না তাহ! নহে | এক্ষণে পুর্বপক্ষ করিতেছেন, যে 
কর্মকাণ্ডের অববোধানন্তর কি ব্রঙ্মজিজ্ঞাস। উপস্থিত হয় ?-_উত্তরে 
বলিতেছেন যে না তাহাঁও নহে | কারণঃ দেখাষায় যে কর্মকাণ্ডের 

অনুষ্ঠানাদিয় পুর্বেও বেদান্ত-অধ্যায়ী ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত 
হয়| যথা, 

ধন্মজিজ্ঞানাঁয়াঃ প্রাথপ্যধীতবেদান্তন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোঁ- 
পপত্েঃ | 

শা, ভ!' ১1৯ |১| 

ধর্মজিজ্ঞানার* পুর্বও বেদাস্তাধ্যায়ী তির ্রহ্মজিজ্ঞাসা উপচ্ছিত 
হয়| 

* শঙ্গরা চার্্য এবং জৈনিনি প্রভৃতির মতে ধর্মজিডাানাশকে 
ইজি কর্মকাওড বুঝায়। 



১৬ হিন্দুশান্ত। 

ধর্মীজিজ্ঞাপাই যে ব্রক্মজিজ্ঞাসার সপ্পুর্ণ কারণ নহে তাহ বুঝাঁই- 

রাঁর জন্য শঙ্কর আরও অনেক কথার অবতারণ। করিয়াছেন; মে 
সমস্ত বিষয়ের বাঁছুল্য রূপে বর্ণনা! করিবার এখানে ততদুর আবশ্যকতা 
নাই এজন্য ছাঁড়িয়! দিল'ম | 

জ্ঞান যৌগ এবছ কর্মযৌণের 

অধিকারী নিরূপণ । 

বেতু যোগী নিজানন্দং মুচ়ম্যাত্রান্তি কা গতি? ॥ ১॥ 
তর্থি ত্রহি স মুঢ়ঃ কিং জিজ্ঞানুর্ববা পরাসুখঃ ॥ ৩॥ 
উপাস্তিৎ কর্ম বা ভ্রয়ািমুখায় যথোচিতৎ। 
মন্দপ্রজ্ঞন্ত জিজ্ঞাসুমাঁত্ীনন্দেন বোঁধয়েৎ ॥ ৪॥ 

প. দ. আত্বীনন্দ ১-৪ | 
যোগীরা আত্মবানদ্দ উপভোগী করিবেন, কিন্ত মুর্খদিণের কিরূপ 

গতি হইব? তাহারই এক্ষণে বিচার করিতেছেন | 

ভগবান জৈমিনি যে কর্মকাঁও বেদের মীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাঁহার নেই মীমাংস। (অর্থাৎ পুর্-মীমাঁংসা) দর্শনের ১ম 

সবত্রই এই যে“অথাতে। ধর্ম জিজ্ঞামা”এখাঁনে অথ শবের অর্থ ব্দোধ্যয়না- 
নস্তর | ধর্মজিজ্ঞান! অর্থে বৈদ্দিক যাঁশযজ্ঞাদি ক্রিয়'কাঁও সশ্বন্ধীয় জ্ঞান 
প্রাপ্তির ইচ্ছ! | যদ্দিও শঙ্কর এবং জৈমিনি ধর্ম শব্ধে কেবল কর্মকেই 
লক্ষ্য ক'রয়াছেন কিনতু বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ ধর্মশব্দে 

জ্ঞাম এবং কর্ম উভয়কেই পৃথক্ পৃথক ভাঁবে উল্লেখ করিয়াছেন | 

কণাঁদ দর্শন ১ম অধ্যায়, ১ আক্িক, ১ম, ২য়) ও ওয় হ্ৃত্র দেখ | 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৭ 

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল দেখি মে মুড কি ধর্ম বিষয়ে 

জিছান্ু? অথবা জিজ্ঞাসায় পরাধুখ? 
যদি সেই মূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাস বিষয়ে পরাখৃখ হয় তবে তাহাকে 

তখাবিধ উপামন! ব1 কর্শকী্ডের উপদেশ করিবে | আর দি 
সে ব্যক্তি মুখ এবং জড়বুদ্ধি হুইয়াঁও জিজ্ঞাস্থু হয়, তবে তাহাকে 
আত্মনন্দবিচাররপ ত্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবে| 

নিরৃত্তং কর্ম সেবেত প্ররৃত্তৎ মৎপরস্ত্যজেৎ |: 
জিজ্ঞাপায়াং সংপ্রবূতে। নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাঁং ॥ 

ভা. ১১১০৪ 

জী কহিলেন, মণপরায়ণ হইয়! নিষ্ষাঁম কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, 
এবং কাম্য কর্শ সকল পরিত্যাথ করিবে | কিন্তু যদি জিজ্ঞাপায় প্ররত্ত 

হইয়! থাঁক তাহা হইলে শাস্ত্রীয় কর্মবিধিতে যাহাই বলুক না! কেন, 
তুমি আর কর্মের আদর করিও না| 

নির্বিগীনাৎ জ্ঞানযোগোন্যাঁসিনামিহ কর্নু | 
তেঘনির্বিগনচিতাঁনাঁং কর্মযোগশ্চ কাষিনাং ॥ 

ভা. ১১1৯০|৭। 

বাহার! কর্ণকাঁ্ডের অনুষ্ঠানে হুঃখবুদ্ধি করেন, এবং কর্মকাণ্ডের 
ফলেরও প্রত্যাশী ন! হয়েন তীঁহাদ্দিগের পক্ষে জ্ঞানযোগই ব্যবস্থা । 
আর বাহার! কর্মকাণ্ডের ফলকাঁমী এবং কর্মানুষ্ঠীনেৎআনন্দিত হন, 
তাহাদিখের পক্ষে কর্মযোগই ব্যবস্থা | 

তাবৎ কর্াণি কুব্রীত ন নির্বিদ্যেত যাবত । 
মৎকথাঅবণাদ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 

ভা ১২/২০৯ 

সেই পর্য্স্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবৈ যেপর্য্স্ত ভাহাতে দুঃখ+, 
বুদ্ধি অর্থাৎ বিরক্তি না৷ জন্মে, অথবা যেপর্য্যস্ত আমার কথা শ্রবণ- 

মননা দিতে অন্ধ! অর্থাৎ প্রবৃত্তি না! হয়| 
৬৩) 



১৮ হিন্দৃশাস্। 

ভগবান্ ব্যান শুকদেষকে কহিয়াছিলেন,-_ 

এবং হোতেন মার্গেণ যুঞ্জানোহোকমস্ততঃ | 
অপি জিজ্ঞানমানোহি শবব্রক্মাতিবর্ততে ॥ 

ম. ভা. মো. ধ. ৬২| ৮| 
যোগয়ূক্ত হইয়া একমাত্র পরত্রহক্মকে জ্ঞাত হওয়] দূরে খাঁকুক, 

জ্ঞাত হইতে অভিলাঁষী হইলেও স্বকর্মত্যাগীজনিত দৌষে আর লিপ্ত 
হইতে হয় না| 

অর্জুন ্ীরুক্ককে এক সময়ে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, যে যাহার! 
কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যোখীনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অথচ তাঁহাঁতে 

অনভ্যানবশতঃ এবং বিষয়টবরাশ্যের অভীঁবপ্রযুক্ত তাহ! হইতে ভর 
হুইয়! পড়ে, তত্ৃজ্ঞান লাভ করিতে পাঁরে না, তাহাদ্িগের কিরূপ গতি 

হইয়। থাকে? তাহারা কি কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়! ছিন্ন 
মেের ন্যায় ন$ হয় না? 

স্রীক্$ কছিলেন,-- 

পার্থ নৈবেহ নাযুত্র বিমাশস্তস্য বিদ্যতে। 
নহি কল্যাণক্কৎ কশ্চিদুর্ধাতিং তাত গচ্ছতি ॥ 
পূর্বাভ্ঠাসেন তেনৈব দ্রিয়তেহাবশোহপি সঃ। 
িনিরুরা যোগন্য শব্রক্ষাতিবর্ততে ॥ 

শী, ৬৪০১ 8৪ | 

ছে পার্থ, কি ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও 
নরকভোথ. নই, | ...মেহেতু শুভন্মবকারীর কখন কৌন ছুরি 
হয় না| ৪০| 
শাক্ীহার! যোখে, প্রনৃত হইয়া দোষবশত্ঃ তাঁহা হইতে ভর হন, 
হার! ু্ বজন্বের উপার্জিত রক্ভানের.সহন্ধ পরাণড হইয়া অভাদ- 
বশতঃ পরজগ্মে আবার মোক্ষের..প্রতি অধিকতর মন্র আ'রস্ত করেন | 

আর ধীহীরা যোগ কি তাহ! না জানিয়াও কেবল জিজঞান 
হন অর্থাৎ জীনিতে ইচ্ছা. করেন, তীহাঁরাও শবত্রক্ষ অর্থাৎ 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৯ 

বেদকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে আর তাহাদের অধিকার 

থাকে না| 8৪। 

 স্বে স্বেখধিকারে যা! নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। 
. বিপর্য্য়স্ত দৌষঃ স্যাুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ 

ভা, ১৯ 1২১। ২। 

নিজ নিজ, অধিকারে ফে নিষ্ঠা তাহাকেইওু বেল] হইয়াছে ; 

আর ইহার বিপরীত ছওয়াঁকেই দৌষ কহা! যায়, এইমাত্র শাস্ত্রের 

নির্ণয় জানিবে। 
অতএব কর্মকাণ্ডের অধিকারী অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে কর্মকাণ্ড পরি' 

ত্যাগকরত ক্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা কর ফে প্রকার দোষাঁবহ; 

জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অজ্ঞের অস্ুত্ঠিত 
কর্শকাঁ্ডের মধ্যে বান করাও সেইরূপ দোঁষাবহ। 

সাধারণতঃ বর্তমীন সময়ের মনুষাণগ বিষয়াসক্ত ও ভূর্ববলচিত্ত, 

এজন্য পরত্রন্ষের উপাসনা বর্তমান সময়ের লৌকদ্দিগের পক্ষে অনধি- 

কার চর্চান্বরূপ, এইরূপ আপত্তি আজিকালি অনেকের মুখেই শুনিতে 

পাওয়! যায়; কিন্ত তন্ত্রশীস্ত্ে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় ষে ভগবান শিক 

বর্তমান সময়ের সেই অমস্ত চঞ্চলমতি ও হূর্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের 

উদ্ধারের জন্যই পরব্রন্ষের উপাসনা! বিশেষ করিয়া ব্যবস্থা করিয়। 

িয়াছেন | ষথা১-- 

কলো পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেহতিদুরুন্তরে | 
নিস্তারবীজমেতাবৎ ত্রন্ষমন্ত্রদ্য সাধনমূ ॥ 

সাধনানি বহুক্তানি নাঁন। তস্ত্রাগমাদিযু। 

কলৌ ছুর্বলজীবানামসাধ্যানি_মহেশ্বরি ॥ 
অপ্পাযুষঃ স্বপ্পরৃত অন্নাধীনাঁলবই প্রিয়ে। 

লুন্ধা! ধনাজ্জনে ব্যগ্রাঃ সদ চঞ্চলমানপাঃ ॥ 
সমাঁধাবস্থিরধিয়ো যোগক্রেশালহিফবঃ | 

তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোধ্য়মীরিতঃ ॥ 



২০ হিন্দুশাস্ত্। 

কল নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যৎ নত্যৎ ময়োচ্যতে। 
রক্মদীক্ষাং বিন! দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ। 

ম. নি. ত. ৩| ১২২--১২৬। 

অতি ছুত্তর, তপস্যাদিবিহীনঃ ঘোর পীপযুগ কলিতে ্হ্ষমৃত্ত্রের 
স্ুধনই.একমাত্র-নিস্তারের বীজন্বরূপু | ১২২। 

হে মহেশ্বরি ! আমি নানা তন্ত্র ও আগমাদিতে যে বহুপ্রকার 

সাধনের কথা বলিয়াছি, কলির হূর্বল জীবদিশখের পক্ষে সে সমস্ত 

অসাধ্য । ১২৩|। 

হে পরিয়ে! কলিতে মনুষ্যগণ অপ্পায়ূ, স্বপ্পৰত্ত, অন্নগত প্রাণ, 

লোভী, অর্থেপার্জনে ব্যগ্র ও জর্দা চঞ্চলমতি হইবে 1 ১২৪। 

সমাধিতে তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাঁকিবেনা, যোগক্লেশও তাছার। 

সহ করিতে পারিবে না; স্তরাং তাহাদিগের হিতের নিমিত্ত ও 

মোঁক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্ষমার্গ নিরপিত হইয়াছে | ১২৫। 

হে দেবি! আমি পৃত্ঃ পুত্ঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিতে ব্রহ্মা- 

দীক্ষাব্যতিরেকে কৈবল্লয স্বখ অর্থাৎ মুক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই, 

নাই, নাই *% | ১২৬। | 

* যদ্দিও "ভগবান শিব ছুর্বল অধিকারী ব্যক্তিদিশের জন্য তত্র 

বিশেষে লিখিয়াছেন 
“কলেখ কালী কলে কাঁলী নান্যদেব কলৌ যুগে । 

১৯3০ ৮ ৩১৩ পৃ. ত' ২য় পটল। 

কাঁলীই কেবল কলিযুণের দেবতা, কলিয়ুখে কেবল কালী ; অন্যান্য 

দেনতাঁ কলিয়ুশে নাঁই। | 

- কিন্তু এই কারীর উপ্যাসন্লায় যে. সাক্ষাৎ স্স্ধে-.মুক্তিদভ- হইতে 

না; উহাদ্বার! চিত্ত নির্মল হইলে ত্রক্মজ্ঞান প্রকাঁশ পাইয়। তবে যে 

মুক্তি হইবে ইহ! তিনি স্প$রূপে কহিয্লা শিয়াছেন। যথা, 



শাস্্রমাত্রেই একবাক্যে কি জানিতে 
বাকি করিতে বলেন? 

অনন্তশীস্ত্রৎ বহুবেদিতব্যৎ 

স্বপ্পশ্চ কালে বহুবশ্চবিদ্বাঃ ৷ 
যৎনারভূতৎং তদ্রপাঁসিতব্যৎ 
২সৌ। যথ। ক্ষীরমিবাঘুমিশ্রাম ॥ ১। 

উত্তরগীতা--৩| ১ 

শাস্ত্র অসংখ্য, জীনিবাঁর বিষয়ও অনেক, কিন্তু 'শামাঁদিশের জীবিত- 
কাল অতি অপ্প এবং তাঁছাও ব্বিয়নসুলে ; অতএব হংসগণ যে 

প্রকার জলভাগী পরিত্যাগ করিয়! হুপ্ধভাগ গ্রহণ করে, মন্ুষা- 

গণেরও সেইরূপ একমাত্র কেবল সাঁরপদার্থের উপাসন। কর! কর্তব্য | 

বিজ্ঞেয়োহক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপিচঞ্চলম্ । 

বিছবায় সর্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যৎ তছ্বপাস্যতামূ॥ * 
উ. শী, ৩1৪1 

আদ] কালিক!। মন্ত্ৰাঃ সিদ্ধমন্ত্াঃ স্থসিদ্ধিদা&| 

সদ] সর্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ 

্রহ্মজ্ঞানমবাপ্েে।তি শ্রীমদাদ)] প্রসাদতঃ | 

্রক্মজ্ঞানয়ুতে! মর্ত্যে! জীবস্ঘুক্তো ন সংশয়ঃ॥ 
ম. নি. ত, ৭ম উল্লাস । 

ভ্ীআদ্য। কীঁলিক মন্ত্র সর্বযুণে সর্ধ সময়ে বিশেষতঃ কলিকাঁলে 

সিহ্মমনত্রস্বূপ হয়, এবং ইহাতে সাঁধককে উত্তম সিদ্ধি দান করে| 
এই আদ্যাকাঁলিক! মন্ত্রের প্রসাদে সাধক ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করে এবং 
সেই ক্র্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে তবে মনুষ্য জীব্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়| 

শান বিনাড ৪0২15475 ঢাণ53168 
(8$1116)6 07 0001)2প8 92215 

৮৪৮৪5 



7 ইই হিন্দুশাস্ত্র। 

ছে অর্ভ্ন! জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া! মেই অবিনাঁশী 
কষকে সত্যবস্তরূপে অবগত হও এবং সমস্ত শীস্্রাদি পরিত্যাগ 
চরিয়! সেই যে মত্যবস্তু ভীহারই উপাসনা! কর। 

আলোক্য সর্বশাস্্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ | 

ইদমেকৎ স্ুনিষ্পন্নৎ যোগশীস্্রমতৎ তথা ॥ 
যক্সিন্ যাতি সর্কিদৎ জাতং তবতি নিশ্চিতৎ । 
তম্সিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শীঁস্ভাষিতং ॥ 

শি মং" ১ ১৮| 

সমুদাঁয় শীস্ত্র দর্শন করিয়া! এবং পুন: পুর: উত্তমরূপে তাহার 
বিচাঁর করিয়। এই মাত্র নিশ্চয় কর! হইয়াছে এবং যোগ শাস্ত্রের ও 

ইন্থাই মত যে+__ 
ধাহাঁতে সমুদয় পদীর্থ গমন করে, এবং ধাহাঁতে জন্মে তাহীতেই 

পরিশ্রম কর! কর্তব্য, শীস্্রলিখিত অন্যান্য বিষয় নিশ্রয়োজন | 

চৈতন্যাঁৎ সর্বাযুৎপন্নৎ জগদেতচ্চরাচরং | 
তম্মাঁৎ সর্বৎ পরিত্যজ্য চৈতন্যস্তুসমাঁশ্য়েৎ॥ 

শি. সং ১1 ৪৯ | 

একমাত্র চৈতন্য-ত্নরূপ পরমেশ্বর হইতেই এই অমন্ত বিশ্ব ব্রহ্ম।ও 
উৎপন্ন হইয়াছে অতএব অপর যাহা কিছু সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল সেই চৃতনা-স্বরপকেই সম্যক্ প্রক।রে আশ্রয় কর। 

২ত্যজ্য হৃদ্গৃছেশানৎ দেবমন্যং প্রয়ান্তি ষে। 
তে রতুমতিবাঞ্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌন্ততাঃ ? 

যো. বা. উপ প্রকরণ 
অন্তর্য'মী হদসগৃহের দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেব- 

অর অনুগীত' হয়, সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত কৌন্তভমণি ঈ তা করিয়া 
শূন্য রত ইচ্ছা করে| 

ঈ% সমুদ্রমন্থনের সময় এরাঁবত হস্তী, উচ্ষৈঃশ্রব। অশ্ব প্রভৃতির 
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ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জন তিষ্ঠতি | 
জাময়ন্ রানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়! ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। | 
তৎ প্রসাদাঁৎ পরাৎ শাস্তিৎ স্থানং প্রাপ্স্যমি শাশ্বত২॥ 

যী, ১৮ | ৬১৬২ । 

শীরুষ্ কহিলেন, হে অর্জন! পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে 

অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব! জীবকে 

যন্ত্রারূটের ন্যায় নান! কার্ষ্য ব্যাঁপৃত করেন] হে ভারত! সমস্ত 

হৃদয়ের সহিত ভীহাঁরই শরণ গ্রহণ কর, তাহার অনুগ্রহে তুমি উৎ- 

কফ শাস্তিরূপ মুক্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে । 

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোতরারণিৎ | 
্যাননির্মথনাভ্যান্ত বিষ্ুং পশ্যেথদিস্থিতং, | 
অশব্দমরসম্পর্শমরূপৎ গন্ধবর্ি্জতং 
নির্ঃখমসুখৎ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরম 

] শ. সং. ৭ম অধ্যায় | 

আপনার দেহকে অরণি এবং ওকারকে উত্তরারণি করতণধ্যান- 
রূপ মথন ক্রিয়া! সম্পীদ্ন করিলে হুদয়স্থিত বিষুকে দেখিতে পাওয়া 

যায়| সেইবিষ্কর শব্দ নাই, রস নাই, রূপ নাই, গঙ্গ নাই অর্থাৎ 

তিনি অতীব্দ্রিয স্থপ্গনবন্ত, স্খহুঃখের অতীত ও শুদ্ধ স্বরূপ | 

ন্যায় কৌন্তভ মণিও সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল | যথা, সমুদ্র মন্থন 

সম্বন্ধে রাঁমচন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্রের উক্তি 
উচচৈঃঅবা হয়শ্রেক্ঠো মণিরত্ব্ কৌস্তভমূ| 
উদ্নতিষ্ঠন্নরশরেষ্ঠ ততৈবামৃত মুত্তমমূ ॥ ই 

বা. রা. বালকাণ্ড ৪8৫ ৩৯। 

ছে নরশ্রেষ্ঠ! অনস্তর অশ্বজেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, মণিরত্ব কৌস্তভ এবং 
অতুযুত্তম অমৃত উদ্খিত হুইল | 



৪ . হিদ্দুশাস্ত। 
শুভাশুতপরিত্যক্তঃ সংশাস্তাশীবিস্ুচিকঃ | 

নফেঁফীানিফদৃফিস্তৎ সচ্ছিম্মাত্রপরোভিব ॥ 
যে, বা. উপ. প্রকরণ | 

, বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রামচন্দ্র! শুভ ও অশুভ ত্যাগপুর্বক আশা- 

ব্যাধির শাস্তি কর। এবং ইষ্ট অনিষ্ট দূর্শন ত্যাগ করিয়া সত্য ত্বরূপ ও 

চৈতন্য-ম্বরূপ পরব্রক্মপরায়ণ হও | 

ন-বিস্মরতি সর্বত্র যথ! সব্বত্রগোগতিৎ। 

ন বিস্মরতি নিশ্চেত্যৎ চিম্মাত্রং প্রাজ্ঞধীন্তথা। 
যো. বা. উপ. প্রকরণ | 

যেমন সর্বগত বায়ু সর্বত্র গমন বিস্থৃত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীর 
মতি বিষয়রহিত শুদ্ধ চিশ্বাত্র ব্রদ্ষকে কখন বিশ্ৃত হয় না| 

দেবমগুলী। 
আমাদিগের শাস্ত্রে অনেকমংখ্যক দেবতার নাম ও রূপের 

উল্লেখ আঁছে। কিন্তু এবিষয়ে সকল শাস্ত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ এক্য 

দেখা যায় না। প্রাচীনতম শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোথাও .তিনটী, 
কোথাও তেত্রিশটা এবং কোথাও ব। ছত্রিশটা মাত্র দেবতাসংখ্যা 

দেখিতে পাওয়া যায় পুরাণ * এবং তন্ত্র শান্ত্রেই দেবতার, সংখ্যা 

* সাধারণ ব্যক্তিগণ যাহাতে সহজভাবে বেদের স্থুল মর্ম হদয়ঙ্গম 

করিতে পারে,'এই অভিপ্রায়ে তগবান্ ব্যাসদদেব স্ুললিত ভাষায় 

'উপাখ্যানাদির স্থিত এক খানি পুরাণ সংহিতা! প্রণয়ন করেন, কিন্ত 

এক্ষণে যে অফাদশ মহাঁপুরাণ বা উপপুরাণ নকল প্রচলিত আছে 
ইহার এক খানিও বেদব্যাসের প্রণীত নহে | ব্যাসদেব একখানিমাত্র 

পুরাণ সংহিতা এণয়ন করিয়া তাহার হৃতজাতীয় শিষ্য লৌমহর্ষণকে 
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অধিক | যাহাছউক কালক্রমে দেবতার সংখ্য1 ৩৩ কোটিতে পরিণত 
ছে | বর্তমান সময়ে মনুষ্যদরর্ণের সহিত দেবতাগীণের যে প্রকার 

চাক্ষুষ সত্বন্ধ কিছু দেখ। যাঁয় না, পূর্বকালে সেরূপ ছিল না? তখন 

তা শিক্ষ। দেন! লোমহর্ষণের নিকট হইতে বেদুব্যাসুপ্রমীত, এ. 
আদি মুল. পুরাণসংছিতা অধ্যয়ন করিয়! অন্কতব্রণ, সাবর্ণি ও 
শাঁংশপায়ন, "নামক লোমহর্ষণের শ্ষ্য্রয়, ও প্রত্যেকে..এক.এক. খানি 

পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। এ তিন খানি ? পুরাণ, সংহিতা আঁদি- 

গুৰ 'ব্যাসপ্রনীত মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন ন-করিয়া না রচিত। এই 

শেষোক্ত তিন খাঁনির নাম অন্কতত্রণ সংহিতা. সাবর্ণি সংহিতা ও 

শাংশপাঁয়ন' সংহিতা |. এই চারি খানি মুল পুরাণ সংহিতাই এক্ষণে 
লুপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে যে সমুদয়. পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়। 

যায় তীহী এ পুরাণ চতুফয়ের অবল্ঘ্বনে লিখিত মাত্র। বেদব্যামের 
শিষ্য প্রশিষ্যগ্ণণ লময়ে সময়ে এ সংহিতাঁচতুফয় অবলম্বন করিয়! 
নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্ত তাহার গুকভক্তিবশতঃ 

নিজ নিজ নাম প্রকাঁশ না করিয়া আঁদিগুক ব্যাঁনদেবের নামেই সুযুদায় 

পুরাণ প্রচার করেন | এক্ষণকার প্রচলিত সকল পুরাঁণেই বেদব্যাস- 

প্রণীত মহাপুরাণ সংহিতাঁর পঞ্চলক্ষণই অপ্প বা অধিক পরিমাণে 

বিদ্যমান আছে | বি. পুং ৩1 ৬1 ১৬২৬ শ্লোক দেখ | 
পরল্ত পুরাণ সমুদাঁর়ের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নত! এই যে, কোন 

পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন,পুরাণে 
কোম উপাখ্যান সংক্ষিণ্ত ভাবে আছে, কোন পুরাণে কোঁন উপাখ্যান 
পরিত্যক্ত বা স্থৃতন সন্গিবেশিত হইয়াছে । কোন কোন্অংশে সমুদীক় 

পুরাণেই আদি পুরাণ সংহিতাঁর প্লোক অবিকল আঁছে। এতদ্যতীত, 

কালসহকারে পরবর্তী শক্ত্ব্যবসীয্িগীণকর্ভূক অনেক অংশ রূপান্তরিত 
হুইয়াও দঁড়াইয়াছে। অধিক কি এখনও পর্যন্ত অনেক অধ্যাপক 
আপন আপন মত বজায় বা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পঁখির মধ্যে 

আনক স€হাঠা াকাবগ জবিষাও হাকিন | 



২ হিম্বৃশাস্্। 

ধবিরা ও রাজার! সর্ধদাই স্বরণে যাঁতায়ত, করিতেন? দেবতারা 
মন্যাদিখের নিকট সর্ণদা আসিতেন, কথা কহিতেন, উপদেশ 
দিতেন? কন্যাপ্রার্থী হুইতেদ, কখনও কখনও স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত 
থাঁকিতেন, * অধিক কি মনুষ্যদিগের সহিত উভয় প্রকার বৈবাহিক 
সম্বন্ধে উহার! আঁবদ্ধ হইতেন | কন্দ্া্ি ক্ষুদ্র দেবতাগীণের কথ! 
দুরে থাকুক,  অন্ধাবিষুশিবাদিরও কোন . প্রকাঁর ক্রুটি দেখিলে খষিরা 

সামান্য মনুধোর, নায় উহানিগুকে কথায় কথায় শাপ দিতেন। + 
কিয় ? য় রাজারাও সময়ে সময়ে বর্ণে যায়! তখাকাঁর সিংহাঁসূন অধি- 

কার করিতেন । 

* দমযন্তীর হবযদ্বর সভায় দেবতারা কন্যাপ্রার্থী হইয়া আসিয়া- 

ছিলেন 1 «পাঁ্র্তীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রথমতঃ ভশীবান্ শিব 
এবং তৎপরে মহর্বিশ্রেষ্ঠ ভূগড কন্যাপ্রার্থী ছইয়! ছিমঞ্ীয়ের নিকট 
পামন করেন | হিমাঁচল অশ্রে কদ্রদেবকে কনা সম্প্রদীনের জম্য 

প্রতিশ্ত হুইয়াছিলেন, এজন্য ভূগুর অনুরোধ রক্ষা! করিতে পারি- 
লেন না৷; ভূগু ছিমালয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া] তাহাকে অভিসম্পাৎ 
করেন যে, অদ্য হইতে আর তুমি রত্বভাজন হইবে না) ইত্যাদি | 
মহাভারত, শাস্তিপর্ক্, ৩৪৩ অধ্যায়__ অর্জুনের প্রতি শ্রীরুষ্ণের উক্তি | 

মহর্ষি বাঁক্মীকিপ্রণীত রাঁমায়ণের বাঁলকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গে লিখিত 
আছে যে, বায়ু এক সময় রাজ! কুশনাঁভের কন্যাগীণের পাঁণিগ্রন্থণে 

ইচ্ছুক হইয়াও যখন তাহাতে অক্কৃতকার্ধ্য হইলেন, তখন ক্রোধবশতঃ 

তাহাদিগের দেহ ভাঙ্গিয়। দিয়াছিলেন| পরে ত্রহ্মদত্ত নামক রাঁঞ্জার 

সহিত এই কন্/ধাঁণের বিবাহ হয়; এবং তাছাদিগৌর দেছও আরোগ্য 

হইয়াছিল। শাস্ত্রে এরূপ চৃফীন্ত আরও অনেক দেখা যাঁয় | 
1 মনন কহিয়|ছেন,_ 

লোকানন্যান্ স্ুজেযুর্ষ্ে লোকপালাংস্চ কৌপিতাঃ | 

দেবান্ কুর্ধারদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণৃংস্তাম্ সমৃয যাং। 

মনু ৯ ৩১৫| 
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যা ক্ষভিয় রাজাটিগের বাছবলের সাহায্য 

প্রার্থী হইতেন।* খ্রি! দেব্তাণের ৫ে (পৌরহিতা কুরে, শিক্ষ 
কের ব কার্য (করিতেন | এতদ্বতীত, ছুইচ চারি জন দেবতাভিন্ প্রা মৎ 
দেবতাঁগীণিইও আমাদিগৌর পূর্বপিতামহ মহর্ষি কশ্যপের সম্তানরূপে কথিং 

হইয়া থাকেন। পুর্্বকালের মমুষ্যদিখের সহিত দেবতাদিগ্েরঅপ 
কোনরূপ বিশেষ শেষ প্র্থকাভার দেখাযায় ন! [|]. .পার্থকোর, মধ্যে এই 
মনুষ্যেরা হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ভারতক্ষেত্রে বান করিতেন, দেব 
তার! হিমালয়ের উত্তরপার্থস্থ দেশ বিশেষে অবস্থিতি করিতেন | + 

বাহার দ্ধ হইলে স্বর্থাদি অন্যান্য লোকসকল শ্ঞ্টি করিতে 
পাঁরেন, ধাছারা! লোকপাঁলগণেরও স্যষ্টি করিতে সমর্থ, ধাহার! দেবতা 
গণকে কথায় কথায় অদেব করিয়। থাকেন, সেই ই ্রান্ষণদিগবে 

পীড়া দিয়! কে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে? 
"৯ বোধ হয়, অনেকেই অবত আছেন যে, শূন্বরান্থরের..সহিত 
দেবতার যথ্ন যুদ্ধ হয়, রাজ! দরশরথ সেই দেবরের যুদ্ধে দেবতা- 

পক্ষের সাহায্য করিতে গ্রিয়া আহত, হওয়ায় কৈকেয়ী, তীঙ্ছার জীবন 

রক্ষণ করিয়াছিলেন ; এবং সেই সময় হইতেই রা রাজ! দশরখ াহাকে 

হুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন | বাঁ, রা. অযোধ্য|কাঁ$, নবম 
সর্গ দেখ! 

+ মহা স্ব! পাও যৎকালে অরণে। অবস্থিতি করেন, সেইসময় একদিন 

অমাবস্যা তিথিতে খধষিশীণকে কোন স্থানে যাইতে িখিয়া তিনি 
জিজ্ঞান করিলেন,“আপনাঁর1 কোথায় যাইবেন?” ধধির। কছিলেন,_- 

“অদ্য ব্রহ্মলোকে সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ও খখিথণ একত্রিত হইবেন / 
আমর! মেই উৎসব উপলক্ষে ব্রক্মাকে দেখিয়! আসিতে যাঁইতেছি।% 

পা সেই কথ! শুনিয়। স্ত্রীণণের লহিত শতশৃঙ্গ পার ইইয়া| উত্তরদিকৃষ্ছ 
সেই ব্রহ্মলোকে যাঁইবার জন্য হঠাৎ উদ্থিত হইলেন | খষির! পারে 
কহিলেন,_-“আপনি কি স্ত্রীগণকে লইয়। তথায় যাইতে পারিবেন? 
ক্রমাণীত উত্তরমুখে অনেক দুর চলিতে হইবে ; অনেক পর্বত পার 
হইতে হইবে; কত হুর, পর্বত, দেশ অতিক্রম করিতে হইবে; 

৪ 



৮ 

৮ হিন্দুশাস্ত্। 

ভারতবাসিগণ তাহণদিশকে বিশেষ অন্মান করিতেন এবং আপনা" 

.দিগের যজ্ঞের নির্দিউভাগ ভাহাদ্িগকে অর্পণ করিতেন | দেবতংরাও 

আবাস আপনারা মহীযজ্জঞের অনুষ্ঠান করিতেন | মনুষ্যদিখোর 

পথমকল অসম বা বন্ধুর; সেখানে সর্বদা ছিম ধতু প্রবল; মৃগ- 
পক্ষীর! পর্য্যন্ত সেখানে যাইতে পারে না| বিশেষতঃ রাজকন্যাদ্বয় 
সেখানে কিরপে যাইবেন? রাজন্ ! আঁপনি যাঁইবেন ন119. যথা. 

সম্পরয়াতাহুষীন্ দৃষ্বী পাঁঠুবচিনমন্রবীৎ | | 
ভবস্তঃ ক গমিষ্যত্তি ভরত মে বদতাঁং বরাঁঃ ॥ ৬॥ 

ফরষয় উচ্ঃ | 
সমবায়ো মহানদা ব্রদ্ধলোকে মহাত্বনামূ। 

দেবানাঞ্ ধষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্বনামূ 
বয়ং তত্র গ্মিষ্যামো ্রহুকামাঃ ন্যয়ভূবমূ ॥ ৭। 

পাঁঙ্কথায় সম! গন্তকামো মহর্ধিভিঃ| 
অর্মপারং তিতীর্যুঃ ম শতশৃঙ্গা হুদগুখঃ | 
প্রতস্থে সহ পত্বীভ্যামক্রবংস্তঞ্চ তাপমাঃ ॥ ৮1 

উপসূ্যপরি গচ্ছ্তঃ শৈলরাজমুদঘুখাঃ | 
'দুউবন্তো খিরেধ রম্যে ভর্গান্ দেশান্ বহুন্ বয়মূ ॥ ৯॥ 
বিমানশতসম্বাধাং গীতন্বরনিনাদিতাঁমূ | 
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গশ্ববর্বাপ্লরসাঁং তথ! ॥ ১০ ॥ 
উদ্যানীনি কুবেরম্য সমানি বিষমাণি চ| 
মহাঁনদীনিতন্বাংশ্চ গহনান্ শিরিগ্হ্বরাঁন্ ॥ ১১ ॥ 

সন্তি নিভ্যহিম| দেশ! নির্ৰততমৃর্খপক্ষিণঃ | 
সস্তি কচিম্মহাদর্ষে/| হুর্থাঃ কেচিদ্দ,রাঁসদাঃ ॥ ১২0. 
নাতিক্রমেত পক্ষী: যান্ কৃত এবেতরে মৃগীঃ | 
ৰায়ুরেকে। ছি যাত্যত্র সিদ্ধা্চ পরমর্যয়ঃ ॥ ১৩। 
গ্রচ্ছন্ত্ে। শৈলরাজেহস্মিন রাজপুন্তো কথং স্বিমে | 
ম মীদেতীমহুঃখার্ছে মাগীমে| ভরতর্ষত 1 ১৪ ॥ - 

ম' ভা. আঁদিপর্ব্ব, . সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়। ২২০ অধ্যায়! 
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মধ্যে অমর অতি অপ্প লৌকই ছিলেন, কিন্তু দেবতারা মুর মন্থুনের পুর" 

ুধ! পাকি, সকলেই, দীর্ঘজীবন,বা. কপপানত, পর সথারী পরমা 
লাভ করিয়াছিলেন, $.এজন্য মচরাতরতহানিগরকে অমর.স্মুদ কহা 
হুইত.। কিভু-প্রকুত পক্ষে. তীহারা..কেহই অমর. .নছচেন১...অন্যান্য 

জীবদিগ্বের ন্যয় াহাদিগকেও শীক্ে বিনাশিরপে সর্বন্ত উল্লেখ করা! 
হইয়াছে; যখা,-পরাশর লিখিয়াছেন,_ ্ 

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেহৎ শৃণৃত্ত খবয়স্তথ! | 
কণ্পে কণ্পে ক্ষয়োৎগতে ব্রন্মবিস্ুমহেশ্বরাঃ | 

প্. সং. ১1 ১৯| 

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র আর্ধ্য জাতির আদিম সি 

নির্ণয় উপলক্ষে এই রূপ লিখিয়াছেন,_ 
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% পুর্ধবং কৃতয়ুগে রাম দিতেঃ পুভ্রা মহাঁবলাং| 

অদদিতেশ্চ মহা ভাগ! বীর্ষ্যবস্তঃ স্ুধাঁর্মিকীঃ ॥ 

ততন্ডেষাং নরব্যাত্্ বুদ্ধিরাসীম্মহাতনাম্|- * 
অমরাবিজ্জবরাশ্ৈৰ কথং স্যামোনিরাময়াঃ ॥ 
তেষাং চিত্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীর্ধিপশ্চিতামূ। 

আীরোদমথনং কত! রসং প্রাপ্ন্যাম আ্তত্র বৈ ॥ 
বা রা, বালকাড 8৫1১৫-১৭ |.. 



৩০ হিম্দুশাস্ত্র। 

হে পুজ্র ! তুমি শ্রবণকর এবং খধিণীণ আপনারাও শ্রবণ কুন, 
ব্রক্ষা) বিষ, শিব ইঈ'ছাদিগ্নের প্রতি ক্পে কণ্পে ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ 
এবং কৃপ্পে ক্পে উৎপত্তি বাঁজন্ব হইয়া খাঁকে। অর্থাৎ ই'ছার! 
অবিমাশী বা নিত্য নেন | 

' ইন্দ্রাদি দেবতা! সকলকে শানে গে কহ! হই থাকে 
কিন্তু ভ্রিদশ শব্দের অর্থ মার্বণ্ডেয় চণ্ডীতে দেব্যাদুত সম্ধাদে ৫ম 
শ্লোকের টীকায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা, “ত্রিদশ1; তিজো। জন্ম- 
যৌবনবিনাশলক্ষণ দশ! যেষাং,” ইতি | জম্ম, যৌবন ও বিনাশরপ 
দশা তয় ন বিশিউ ধাহারা তাহারা ভ্রিদশ পি 

কাল ভূগুকে তৎপ্রতি শীপপ্রদানে উদাত হ 1 বলিয়াছিলেন)-- 

ংসারাবলয়ো গ্রন্তা বিশীর্ণ রুদ্রকোটয়ঃ | 

ভূক্তানি বিঝুরন্দানি কন শক্ত] বয়ং মুনে ॥ 
যো- বা. স্থিতি প্রকরণ 

ছেমুনে | আমি সংসার অমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি 
কপ্রকে নফ করিয়াছি, দল দল বিষু। খাইয়াঁছি * কাহাকে নাঁশ করিতে 

আমর অশক্ত? 

বিশ্বামিত্র কহিলেন,_হে রামতন্ত্র ! পুর্ব্বে সত্যযুখে দ্দিতি ও অদি- 
তির মহাবল, মহাঁভাগী, মহ্াবী্ধ্য, ম্থানুভব ও জুধার্মিক পুক্রশীগ 
একত্র হইয়! চিত্ত করিতে লাঁশিলেন যে, কিসে, কি উপায়ে আমরা 
অজর, অমর ও অরোগ হইতে পারিব| এই প্রকার চিস্তা করিতে 
করিতে তীছাঁদের মনে এইরূপ প্রতীতি জঙ্বিল যে, ক্ষীরোদসাঁথর 
মন্থন করিতে পাঁরিলে, নিশ্চয়ই আমর! রস অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্ত হইব | 

এ পর্যাস্ত দেবত। ও অস্থরদ্দির্ণের মধ্যে কোনরূপ বিবাঁদের চি 
প্রকাশ পায় নাই, সমুদ্র মন্থমের পর হইতেই ভীছা'দিখোর মধো 

ভয়ঙ্কর জ্ঞাতি বিরোধ জন্মে | এই অমৃত লইয়াই বিবাদ আরম্ত হয়| 
বাল্মীকি রামায়ণ বালকা্ড ৪৫ | ৩১--৪১ শ্রোক দেখ। 

* নছেন) শানে লক্ষ লক্ষ ত্রদ্ষা) লক্ষ 

লক্ষ বিষ! এ নর পিবেুটাধ শাছে। অনন্ত চিৎ গর্গীনে 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা । ৩১ 

্রন্ষা বিজ্ু্চ কৃদ্রেন্চ সর্ববা বা ভূতজাতয়ঃ | 
নাশমেবানুধাবস্তি সলিলানীব বাড়বং ॥ 

যো. বা. বৈরাগ্য প্রকরণ ৪ 

যেমন বাঁড়বামিতে জল বিন হয় সেইরপ ত্রহ্ষা, বিষ) শিব, এবং 
অন্যান্য যাঁবতীয় দেবভী, মনুষ্য বাঁ প্রাণী, ইহারা সকলেই কাঁলেতে 
বিনাঁশ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন | 

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন, 

জাঁয়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথ্যাৎ বিলীয়তে । 
তোয়াত্ত, বুদ্বদৎ জাতং যথা! তোয়ে বিলীয়তে । 
জলদে তড়িছ্বৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। 

তথা ব্রন্মাদয়ো। দেবাঃ কালিকায়াঃ প্রজায়তে। 

তথ এলয়কালে তু পুনস্ত্যস্যাঁং গ্রলীয়তে ॥ 
, নির্বাণতভন্তর | 

অসংখ্য ব্রহ্ষাণ্ডের অবস্থিতি এবং প্রত্যেক ব্রন্ষাণ্ডের স্থজন, পালন 

এবং নিধন উপলক্ষে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম!) বিষুং ও শিবের 
অস্তিত্ব কপ্পনা কর! হইয়াছে ; যথা,_ 

প্রত্যছং পরমেশানি ব্রহ্মা বহবোইভবন্ | 

তন্মধ্যে চ্থাপয়েৎ ব্রহ্ম! তট্রব কমলাপতিং ॥ 
শিবং বছবিধাঁকাঁরং তত্রৈব স্থাপয়েতততঃ | ॥ 
এবং ছি পরমেশানি নানাশক্তিং প্রবিন্যসেৎ॥ 

' প্রতিত্রন্মাগুমধ্য তু ব্রন্মাদিদেবতীত্রয়ং | 
এবং ব্রহ্মাদয়ে! দেব? ইন্দ্রাদ্যান্তিদিবেশ্ব রাঃ ॥ 

স্তুতিভক্তিপরাঃ সর্ধ্বে দীনভাবৈঃ সদ! স্থিতাঞ্ 
লক্ষং লক্ষং মছেশীনি তত্রৈব মুররীধরঃ ॥ 
শতলক্ষং তত্র কদর ব্রহ্ম! লক্ষশতং পরিয়ে । 

এবং ব্দ্মাওং বিবিধং নিত্যৎ স্জতি নিপ্ভং ॥ 
প্রাণতোধিশীধত তন্ত্রবচ্ | 



হিন্দুশাস্ত্। 

" বক্ষ দকল যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় আবার পৃথিবীতেই 
বিলীন হইয়া! থাকে, জল বুদ্ধুদ দকল যেমন জলেই উৎপন্ন হয় আবার 
জলেই বিলীন হয়, ৯ সকল যেমম মেয়েতে উৎপন্ন হা মেষে- 

পিন তরে রসিক? ভিন ৭ উপমা আদি ৯ 

পরস্য ব্রহ্ষণঃ শক্তিস্তদেতদখিলৎ জগৎ। 

তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ বহুত্বত্বপ্পতাময়ঃ ॥ 
বি. পু. 1১২২1 ৫৫) 

পরব্রদ্মেরই শক্তিতে এই সমস্ত জখগীৎ| নৈকট্য এবং দূরত্ব 

তুসুনীরে পরব্রহ্ষের শক্তি কোন জীবে অন্প বিকশিত এবং কোন 
জীবে বা অধিক মাত্রায় বিকশিত হয় মাত্র 1 

৫৬ এবং ৫৭ শ্লোকে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়। লিখিত 
হইয়াছে । যথা, ব্রহ্ধা, বি, শিবাদিতেই সেই শক্তি অধিক মাত্রায় 
বিকশিত, অন্য দেবতাঁখণে তদপেক্ষা! অস্প, দক্ষাদি প্রজাপতিগণে 
তদপেক্ষা! অপ্প, প্রারুত মনুষ্যে তদপেক্ষ! অপ্প, মৃর্থ পক্ষীতে আরও 
'অপ্প, স্রীস্থপ, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুলা, লতা প্রভৃতিতে ক্রমান্বয়ে 
এ অপ্প অপ্প পরিমাণে বিকশিত, রত! এই স্ট জীবদিগের 

বিষপান করিয়া টার কণ্ঠ নীল হইয়াছে, ইহাঁও দেখা যায়; আবার 

বিষ্কু ক্রোধভরে হস্তদ্বার! তাহার কণ্ঠধারণ করায়, সেই পর্য্যন্ত তাহার 
কণ্ঠ নীলবর্ণ হুইয়াছিল, এরূপ বরণনাও মহাভারতাঁদি, প্রাচীন শাস্ 

4 পিসি 

* ম. ভা. শাস্তিপর্ব ৩৪৩ অধ্যায় ৃ 



ড্ঞানকাঁও ভ কর্দরকাণড। ৩৩ 

মকলের মধ্যে আছে! * | শিব ক্রোধভরে ব্রহ্মার একটী মস্তক ছিন্ন* 
করিয়] সেই পর্্স্ত কপালী শব্দে অভিহিত হুন» এবং তৎপাঁপক্ষয়ের. 

নিমিত্ত প্রাঁয়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। 

পতগ্রল দর্শনের কৈবল্যপাঁদের ২য় ও ওয় স্থত্রে এবং তাহার ভাঁষ্য 
ও রৃত্তিনমূহে এইরূপ লিখিত আছে যে, মনুষ্যগণ সাধনাতে সিদ্ধ হইলে 
এই পৃথিবীতে থাকিয়াই মনুষ্যজীতির পরিবর্তে দেবজাতিরপে পরিণত 

হইয়া! থাকেন এবং এবিষয়ের উপমাম্বরূপ তাহার! ভগবান্ শিবের 

মহুচর নন্দীম্বরনাম! মুনি প্রভৃতির নাম উলেখ করিয়াছেন | যথা, 

“জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রক্কত্যাপুরাৎ 1? 
পা.দ.৪1 ২ 

প্রকৃতির আপুরণ দ্বার। সিদ্ধব্যক্তিদিগের জাত্যন্তর প্রাপ্তি ঘটে, 
অর্থাৎ এই পৃথিবীতে থাকিয়া এই জঙ্মেই তাহার! মানবজাতি পরি১ 
ত/গ করিয়! দেবজাতিত্ব প্রাপ্ত, অর্থাৎ দেবজাতিরূপে পরিণত হয়েন! 

এই স্ত্রের অবতরণিকায় বৃত্তিকীর ভোজরাজ এইরূপ লিখি- 

যাঁছেন।- 

নন নন্দীশ্বরাদিকানাঁ জাত্যাদিপরিণামেৎসন্মিন্নের 
জন্মনি দৃশ্যতে তৎ কথং, জন্মনি জন্মানস্তরাত্যস্তস্য 

সমাধেঃ কারণত্বয়ুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাত্যত্তরপরিণাঁমঃ 
ইত্যাদি। 

পা. দ ৪ | ২ স্থত্রের ভোৌজবৃত্তির অবৃতরণিক1| 

নন্দীশ্বর প্রভৃতির এই জন্মেই মনুষ্যজাতি হইতে দেবজাতিতে 
পরিণত হওয়ার দৃষ্টীস্ত দেখ! যায়| কিন্তু পুর্ব পুর্ব্ব জন্মের সমাধি 
অভ্যাসের বলেও কি প্রকারে এন্ূপ হইয়। থাকে, তাহা বুঝাইবার 
নিমিততই বলিলেন যে, প্রকৃতির আপুরণদ্বারাই এরপ হয় +1 

* মহা কণদেশে নারায়ণের হত্তচিহু আছে, এজন্য তাহারে 

জীকণ করার) ডা. শাসতিপর্ব | 

+ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদীস্তবাগীশ মহাঁশয় তাহার 
সঙ্কলিত এৰং অনুবাদিত পাঁতঞ্জন দর্শনে এ হ্ত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ 

| 



৩৪ হিন্মৃশান্ত্র। 

«  ভখীবান্ বাঁচম্পতি মিশ্র এই স্ুত্রের চীকাঁয় এইরূপ লিখিয়াছেম,-- 
“তত্র কায়েব্দ্রিয়াণীমন্যজাতীয়পরিণতামাং জাত্যস্তরপরিণীমঃ প্রক্ৃত্যা- 

পুরাৎ | মনুষ্যজাতিপরির্ণতানাং কায়েজিয়্াণীং যো দেবতির্ধ্য্ 

জাতিপরিণামঃ স খলু প্রকুত্যাপুরাঁৎ কায়ন্য হিপ্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদদীনি 

ভূতানি ইন্জিয়াগাঞ্চ প্রকতিরম্মিত1 তদবয়বানুপ্রবেশ আপুরঃ তল্মা- 
স্তবতি |” ইত্যাদি | 

ভর্গবান্ ব্যাসদেবও ইহার পরবর্তী স্থৃত্রের ভাষ্যে এই কথার 

প্রসঙ্গে ঠিক এই তাঁবই প্রকাশ করিয়াছেন; এবং উপমাশ্ছলে এ 
নন্দীশ্বরাঁদিরই উল্লেখ করিয়াছেন | যথা১-- 

“অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ | ইত্যাদি। 

বিলি 

দিখিয়াছেন? যখা”-“সিদ্ধিলিপ্নু যোশীর, যোগ যখন, অত্যন্ত. তীত্র হয়, 

যোনী বা তাপদ্ তখননন্য জাতি হইয়! যান| অর্থাৎ তিনি তখন 

মনুয্যত মুত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন উহার. যেই মনব- 

দেহ ও মানবমন তখন পরিবর্তিত হইয়া শিয়া দেবের ও দেবমনে 

পরিগরতইয়। মনদীশ্বর নামক, জনৈক নক মনুষ্তুরা্গক উতর তগং 

প্রভাবে শিবপুর (. ( দেবতা) “হইয়াছিলেন। ইত্যাদিবিধ শান্ত 

সংবাদে যে তপঃ প্রভাবে জাত্যন্তরগরিনাসি হওয়ার কথা আছে, 

তাহ অসম্ভব নহে ।” 

£প্রক্কতির আপুরণ বা! অনুপ্রবেশ কারঠপরীযে ্ রস্তরীয় উপাদান 

প্রবেশের তুল্য ; সুতরাং এক শরীরে অন্য শরীরীয় উপাদান প্রবেশ- 

রূপ পরিণাম হওয়। নিতাস্ত অসম্ভব নহে | মাঁনবাস্থিনকল কালে 

প্রকৃতির আপুরণে প্রস্তর ছইয়াছে, এবং কা ষ্ঠ ও পাথর হইয়াছে, 

ইহা অনেকেই গ্পরত্যক্ষ করিয়াছেন | ইংরাঁজ পণ্ডিতেরা এঁরপ 

হঃয়াকে 505911155৭৮” বলেন, আমরা না হয় “প্রকৃতির আপুরণ" 

বলিলাম। কাষ্ঠশরীরে যদ প্রস্তরীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ হইতে 

পারে, কারণ থাকিলে অবশীই মনুষ্শরীরে দৈবসউপাদানের আপু 
রণ হইতে পারিবে 1/ ইত্যাদি| | 



প্রকৃত.দেবতা কয় জন? 

ন যশ্চাঁয়ং পুকষে ষশ্চাঁসাবাদিত্যে স একঃ ॥ 
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩| ১০1 ৪ শ্রুতি 1 

যিনি এই পুকষের মধ্যে আছেন এবং যিনি স্থর্ষে আছেন, তিনি 

এক, অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই সর্বত্র বিরাঁজিত। 

সৃ্িস্টিত্যত্তকরণাঁদ্ ব্রক্মবিষুঃশিবাত্মিকাম্। 
ন সংজ্ঞা যাঁতি তগবাঁন্ এক এব জনার্দিনঃ | 

, বি.পুং১| ২1 ৬১” 

এক. ভগ্বানু, জন্মর্দনইসুফি স্ছিতি.এ..সংহারকরণ্ ছেতু, ব্রক্ষ 
বিষ্চ ও ও মহেশ থাকলামে অভিহিত হুইয়], রা | 

এপার 

সংহাঁরে রুদ্র ইত্যাদি সর্ববং মিথ্যেতি মা ॥ 
ম. বা. র. 

রক্ষা স্র্টিকর্ত|, বিস্ুণ পালনকর্তা এবং কড্র সংহারকর্তা, এইরূপ 

যে কণ্পনা, ইহ মিথ্যা বলিয়। জানিও | 
রণ রর 

সত্তবৎ রজন্তম ইতি প্ররৃতেগুণান্তৈযুক্তঃ পরঃ পুরুষ- 
এক ইহীন্য ধত্তে । স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিষ্িঃহরেতি- 
অংজ্ঞাঃ | 

ভা. ১। ২| ২৩। 

স্থত কছিলেন,_ধধিগণ ! একমাত্র পরম পুকষ পুরমেখরই, স্যফ়ি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য, সত্ব রজঃ ও তমোনামক প্রার্কতিক গুণত্রয়- 
সহযোগে হরি) বিরিঞি ও হর নামে অভিহিত হইয়! থাকেন *| * 

কিরন 

* হৃফির প্রথম স্থাচন। হইতে উহার শেষ পরিণ'তি পর্যস্ত পরমের্খর 
সর্বক্ষণ নিখকখজাপ উঞ্ভার লান্জ সঙ্গে ছিলেন, এক্ষাণে আছেন 



৩৩ ' হিম্শান্ম। 

প্েতমেকে বাদস্ত্যগ্নিং মন্তুমন্যে প্রজাপতি ৷ 

ইন্্রমেকে পরে প্রাণমপরে ত্রহ্ষ শাশ্বতং ॥ 
মনু ১২1 ১২৩] 

' এই পরমাত্বীকে কেহ অগ্নিরূপে উপাসনা করেন, কেছ মনু বা 

জাঁপতি-রূপে উপাঁসন। করেন, কেহ তীছাঁকে ইন্দ্র, কেহ বা গ্রাণরপে 
কহেন এবং কেহ কেহ ব। সনাতন ব্রক্ষরূপে তাহার উপাসনা করিয়া 
থাকেন | 

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ধাঃ সর্বমাত্ন্যবস্থিতং | 
মনু ১২ ১১৯! 

// পরমাত্্াই মূকল দেবতা | অর্থাৎ এক প্রমাত্বমকেই ইন্দ্রাদি 

দেবতারপে কর্মকা বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র । (পরমাত্বা 
'ভিন্ন আর দেবত| নাঁই) এই পরমাত্বাতেই সমুদয় দেবতার দেবন্ব অবস্থিত 

আছে, জানিবে * | 
ফু র 

এবং পরেও খাঁকিবেন, স্তন স্থষ্টির প্রধান প্রধান পরিবর্তন উপ- 
লক্ষে এবং সর্গভেদে তিনি নীলা নামে অভিহিত হইয়া থাঁকেন।” 

যথা, স্থির অতীতরূপে তিমি তরঙ্গ; স্যষ্িশক্তির সহিত ঈশ্বর ? 
শির প্রথম বিকার্শে মহত্ব, রা যা হি? জলব্যাপিরূপে 

হই রা ভান বিফ বা নি এবং সংহাঁর বা প্রলয় উপলক্ষে 
তিনি ক রা মহাকাল নামে.অভিহিত হুইয় থাকেন।| এতদ্বাতীত 

টির অজীত-রই আুষ্টিশক্তির সহিত জড়িতরূপে এই উভয়- 
ভাবব্যঞক নামও তীহার অনেক আছে; যখ1)--পুণ বর্ম, পার 

পরমেশ্বর ইত্যাদি | ্ 

৯ জ্যোতিঃ শান্তমনস্তমন্বয়মজং তত গণোম্বীলননাৎ 
বরদ্ষেত্যচ্যুত ইত্যুমাপতিরিতি গ্রনুয়তেংনেকধাঃ | 



জানকাও্ড ও কর্মকাণ্ড? ৩% 

ভগবান শিব বলিয়াছেন; | 

কেচিদ্বদস্তি স ব্রহ্ম! কেছি্বিফুঃ প্রকথ্যতে | 

কেচিদ্রুড্রো মহথাপুর্ব একদেবে। নিরঞ্জনঃ ॥ 
প্রাণতোধিণীধূত তন্ত্রবচন | 

দেই এক মাত্র নিফলঙ্ক পুরাণ পুকষকেই কেহ ব্রন্মারপে কহেন, কেহ 

বিষ্ুরূপে কছেন এবং কেহ মহা কন্ত্ররূপে অভিহিত করিয়া! থাঁকেন। 

 মহারুদ্রেঃ স এবাত। মহারিষুঃ সন এব ছি। 

মহা ত্রক্ম। স এবাত্ম! নামমাত্রবিভেদকঃ ॥ 
নি. ত. 

সেই পরমাত্বাই মহাঁকদ্র, সেই পরমাত্বাই মহাবিষ্ এবং টসই 

পরমাত্বাই মহাত্রহ্গা | একই আত্মার কেবল তিনটী ন্বতন্ত্র নাম মাত্র ॥ 

একমুর্তিস্ত্িনামানি ব্রনহ্মাবিষ্ুমহেশ্বরাঁঃ। 

নানাভাবে মনোষস্য তন্য মোক্ষো। ন বিদ্যতে | 
্ তল বচন | 

এ 

0] 

তৈক্তৈরেব সদদাগমৈঃ শ্রগতিসখৈর্নানাপধপ্রস্থিতৈ- 
ধম্যোংসে! জগদীখ্বরো জলনিধিরাবাঁং গ্রবাছৈরিব ॥ 

. এ চ. না. 

জন্মবিহীন, শীস্ত, অনন্ত, অদ্ধিতীয়। জ্বোতিংম্বরূপ জগদীশ্বরকে 
বিবিধ গুগ-অনুনীরে কোথাও বা ত্রক্ষা, কোখাঁও বা বিষ এবং 

কোথাও বা উমাপতি ইত্যাদি-রঞ্ঠোে অনেক প্রকারে স্তব করা 
হুইয়ছে ; কিন্তু নাঁনাপথগ্ীমী জল-প্রবাঁছ সকলের যেমন একমার্ত 

সমুদ্রই গম্যস্থান, সেই রূপ ( বেদসম্মত ) সৎশীস্মনকল যে ভাবে যেত 

গ্রকাঁরে লোকসকলকে ধর্ম সাধনের পথে যাঁইতে উপদেশ ককন ন। 
কেন, শেষে সেই একমাত্র জগদীশ্বরকেই কেবল তাহার মানবের গীম্য 
ও লক্ষ্য স্থানরূপে বর্ণনা! করিয়াছেন | | 



৩৮ 'হিন্দৃশত্ | 

একমাত্র দেবতীরই ত্রহ্ষা বিচ ও মহেশ্বর এই তিনটা নাম! জৃতরাঁং 
সেই একমাত্র দেবতাকে যিনি নানারপ করিয়া! ভাবেন, ঙীহর মোক্ষ 

লাভ হয়ন৷ | 

_ একৎ ব্রদ্ৈবাদ্বিতীয়ৎ সর্বত্র কথিতং ময়! । 
উপাধিভাবভেদেন নানাত্বং ভজতে নতি | 

একৎ পুজয়তে ঘস্ত সর্ববানর্চয়তি সম সঃ। 
বত, 

আমি সর্বত্রই বলিয়াছি যে, পরতুখুর, এক. এবং অনড়! দেবত|| 
ভাবভেদে মেই একমাত্র দেবতাই নানারূপে কথিত হন *। বিন সেই 
একের পুজাঁকরেন, তাঁহার সকলেরই * পূজাকরা হয়|" 

কবিরগীন রামপ্রসাদ মেন শাস্ত্র অনুসন্ধনি করিয়। শেষে বলিয়া- 
ছিলেন, 

“আমি বেদাগমপুরাঁণে করিলাম কত খোজ-তালামি | 
এঁ যে কালী, কষ, শিব, রাঁম, সকল আমার এলোকেশী ॥” 

প্রসাদপ্রনঙ্গ | ৬৯ 

॥ 

চি 

*% যংশৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্ষেতি বেদাত্তিনো" 
বৌদ্ধা বুদ্ধইতি গ্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ| 
অর্ধস্নিতাথ জৈনশাীননরতাঃ কর্ষেতি মীমাংসকাঃ 
সৌহয়ং যো বিদধাতু বাঞ্িতফলং ত্রেলোক্যনীখো হুরিঃ | 

| হ. চ' না, ৪ শ্লোক| 

ভক্তজনের বাঞ্কিতফলপ্রদ্টাকর্ত।৷ এই একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ 
হরিকে শৈবের] গিবরূপে উপাসনা করেন, বেদাস্তাধ্যারী ব্যক্তিগণ 
ব্রহ্ুরপে চিস্তীকরেন এবং প্রমাগপ্ বৌদ্ধগণ বুদ্ধরপে পুঁজ করিয়া 

থাকেন; , নৈয়ায়িকেরা, তাহাকে. র্তানমে..ডাকেন, জৈমধর্্মা- 



জ্ঞানকাঁও ও কর্্মকাও। ৩৯ 

তাহার অপর একী মঙ্গীতে আছে” 

“বুঝে ভাঁর দেয় না যে জন, তাঁর তাঁর নিতে হাচ। 
ও মা! যে জন পাঁচেরে এক করে ভাঁবে, তাঁর হাঁতে মা! কোথায় 
কাঁচ ॥+ ক 

ীরুষ্ণ অর্ভ9ভ্নকে বলিয়াছিলেন,-- 

যেহুপ্যন্যদেবতাভক্ত। যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঁঃ | 
তেৎপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপৃর্ব্বকৎ ॥ 

অহং হি অর্বযজ্ঞানাং ভোঁক্ত1 চ গ্রভুরেব চ। 
ন তু মামতিজীনন্তি তত্বেনাতিশ্যবন্তি তে ॥ 

শী, ৯| ২৩-২৪| 

হে কৌন্তেয়! যাহারা শর্ধাযুক্ত হয়! অন্য দেবতার ভজন! করে, 
াস্তবিক পক্ষে তাহার] অন্য দেবতার পুজীকরে 1, তাহার! তদ্দারা 

মবিধিপুর্বক আমারই পুজাকরে| (কাঁরণ, আমাভিন্ন আর অন্য 
দবতা নাই )| ২৩1 ৃ 

% রামপ্রসাদের শ্যামা বাঁ কাঁনী এবং ব্রদ্মজ্ঞদিগের ব্রদ্ধ প্রায় 
একই বস্তু] যখা-তিনি একস্থানে বলিয়াছেন ও 

"মন ! তোমার এ ভ্রম গেল না। 

তুমি কালী কেমন (মা কেমন), তা চিনূলে না॥ 
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কিরে, তাও জান না). 

'ইত্যাদদি। 
তিনি আঁর এক স্থানে বলিয়াছেন) 
“প্রসাদ বলে, ভক্তি মুদ্কি উভয়কে মাথে ধরেছি । 
এবার স্টামার নাম ত্র্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥+৮ 

ও প্র. প্র. |৩২। 



গু হিন্নুশাস্ত্র। 

আমিই সকল যজ্জের ভৌঁক্তা এবং প্রভূ 1 আমা ভিন্ন আর কোন 
ভোক্তা বা প্রভু নাই|_- তবে তাঁহার! আমার প্রক্কত তবদ্ধার! 
আমাকে জানিতে ন! পাঁরিয়। অন্যরূপে পুঁজাকরে এই জন্য তাহারা 
যুক্তি প্রাপ্ত হইতে না পাঁরিয়া, জন্বমরণরূপ আোঁতে পতিত হয় * 1২৪! 
 শীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পাচচী শলোকেও অবি- 

কল এই ভাবব্যক্ত আছে। 

তিতা 

শিব ও শক্তি পৃথক্ নহেন। 
০ভ্রীমস্ভাগবতের একাদশ ক্ষন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত 

আছে যেআদিতে একমাত্র জ্ঞানময় পরমেশ্বর বিরাজিত ছিলেন | 

তাহার প্রক্কৃতি ণ' অর্থাৎ জর্খুৎ সুজন শক্তি তীহাঁর মধ্যে প্রচ্ছ্ন ভাবে 
নিহিত ছিল দঃ| পরে যখন তিনি সৃতি কার্ষে প্রবৃত্ত হইলেন তখন 

্পিী িিিিক 

* তাহার প্রকৃত তন্ব ভাবের উপাঁসন! কিরূপ, তাহাও তিনি 
নীতাঁর ৭ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ এর প্লোকে বলিয়াছেন, মনুষ্যাকাঁর 
বা অধ্য-আকাঁরাদিবিশিউ যে তাহার অবতাররূপ, তাহা তাহার 
প্রকৃত ভাঁব নহে। সে রূপের উপাঁদনান্ীরাঁ: মুক্তিলাভ হয় না 
তাহাতেও সেই অন্য দেঁধতাঁর উপাসনার ন্যায় অন্তবৎ ফল লাভ হয় 

, মাত্র | (অবভারবাদ-নামক প্রস্তাব দেখ |) 

+ আমার “মুক্তি* নামক পুস্তকে প্রকৃতি এবং মায়া? শীর্ষক 
প্রস্তাব দেখ। 

পুঃ কল্কিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে; 

লয়ে লীনে স্ত্রিজর্গতি ব্রহ্ম তশ্মাত্রতাং গতং | 
॥ নিকপাখোঁ নিরালোকে সিশ্মক্ষুরভবৎ পরঃ॥ 

্রন্মণ্যপি দ্বিধাডূতে পুকষঃ প্রকৃতিঃ স্বয়ং | 

তন্যাঃ সংজনয়ামান মঙ্থান্তং কাঁলযোগতঃ ॥ 

ক' পু. ২1৫1১৩-১৪| 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা ।. ৪১ 

সর্বপ্রথমেই ভীার জ্ঞান এবং শক্তি ছুইটী স্বতন্ত্র বস্ত্রূণে পরিণত 

হুইল অর্থাৎ তাঁহার যে শক্তি তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবেছিল তাহার 

বিকাশ হইল। পৃথক্ রূপে বরুনায় সেই সূর্বৃজ্ভ ও. সর্বশ 

পরমেশুরের ভানকে টুক ধরর্পে বং স্তাহার সেই নি 
পরা সিটি বনি করাহয়। ইঞ্রতশিক্তিদান্ পরমেশ্বর হইতে তীর 

শক্তি যে একটি সম্পুর্ণ পৃথক্ বন্তু তাহ! নহে | বিষ্পুরাণ ও পঞ্চদশী 
নামক গ্রন্থে অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তির পহিত পরমেখর এবং 

পৃমেশ্বরের বুজে শক্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে । যথা, 

নিস্তত্বা কার্ধ্যগম্যাস্য শক্তি্মায়াম্িশক্তিবহ ॥ 

নহি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥ 
প. দ. ভূতবিবেক | ৪২। 

পরমেশ্খরের যে এই জগৎস্জনশক্তি যাঁছাকে মায়! ( মহামায়। ) 

ইত্যাদি নাঁমে অভিহিত কর! হয় উহ। অগ্নির দাহিক1 শক্তির ন্যায় : 

সনির পুর্বে অথবা প্রলয় কালে যখন ত্রিলোকের কিছুই. বর্তমান 
থাকেনা, যখন দিগদেশ কাল প্রভৃতির কোন চিন্তু থাকেনা, তখন 

কেবল এক পরত্রহ্ম মাত্র অবস্থিত থাকেন|। পরে তিনি স্থফ্টি করিতে 
ইচ্ছা! করেন | ১৩। 

সফি করিতে ইচ্ছাকরিয! বুন্ধ-আপুনি পুরুষ এ. এবং, প্রকৃতি. এই 

হইতে বেক হন | পরে কি সহকারে তীহাহইতে ম্হান্ অর্থাৎ 
মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়। ১৪। 

কালম্মভাঁবকর্মাত্ব। সোইহস্কার স্ততোৌ২ভবত | 

ত্রিরৎ বি -শিব্রক্ষ-ময়ঃ সংসারকারণম্ || 

ক. পু. ২1 ৫1 ১৫| 

সেই মহত্ত্ব হইতে কাল, আজ কর্-বিশিউ অহংকারতত 

উৎপন্ন হইল। এই অহংকারতব্ব সংসারকারণ বন্ধ! বিজু ও. শিব 
এই ত্রিভাব বিশিষ | 

৬ 



৪২ হিচ্নুশাস্ত্। 

নিস্তত্বা ; অর্থাৎ অগ্নি হইতে অগ্মির দাহছিক! শক্তির যে প্রকার জ্বর 

সত্তানাই মেইরূপ পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের শক্তিরও নিজের ্বতস্ত 
'সততানাই। এবং কেবল কার্যের দ্বারাই সেই শক্তির সন্ত! অনুভব 

কর যায়| কার্ষ্যব্যতীত কখনও শক্তির অনুভব ৰা প্রকাশ হুইতে 

পারেনা | (সুতরাং জগৎ স্থজনের পুর্ব. যে শক্তি জ্ঞানময় পরমেশ্বরের 

মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বা নিহিত ছিল; জগৎ স্জনরূপ কার্ধ্- 

উপলক্ষে কেবল তাঁহার বিকাশ বা! প্রকাশ হইল মীত্র; ইছ[রই 

নাম পরমেম্বরের ম্বর্ূপের ছুইভাগ হওয়া] ব1 ছুইটী পৃথক্ বস্ত রূপে 
তাহার পরিণত ছওয়1 1) 

বিষ্ণপুরাণ ১৩২ শ্লোকে লিখিত আছে, 

_ ভবস্তি তপতাঁৎ শ্রেষ্ঠ পাঁবকস্য যথোঁফতা ॥ 
পরাশর কহিলেন, হে তপৌধন! অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় পরমেশ্বরের 

শক্তি ভীহাঁরই অন্তর্থত। 
এইক্সোকের টীকায় ভর্গবাঁন ্রীধরত্মামী নিঙ্গলিখিত শ্রুতিবচনটী 

উদ্ধৃত করিয়! দিয়াছেন ;-- 

. ন তস্য কার্ধ্যং করণঞ্চবিদ্যতে 

নম তৎসমন্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | 

প্রাস্যশক্তিরির্ববিধৈব শ্ায়তে 

স্বাভাঁবিকী জ্কানবলক্রিয়াচ ॥ 
মায়ান্ত্র প্ররৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরমূ ॥ 

গরমেশ্বরের ইচ্ছাঁয় সমস্ত উৎপন্ন হয়, তীহ্হাকে খাটিয়। করিতে 

হয় এ প্রকার কীর্যয তীন্থার কিছুই নাই, তীছার ইন্দ্রিয়ারদি করগও 

কিছু নাই, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ; তীর সমান ও কেহ 

নাই এবং তাক! অপেক্ষা অধিকও কেছ নাই | ত্ীছার শক্তিও 

বহুপ্রকার বণ করাধায় | জ্ঞান ও বলের ক্রিয়] তাহার স্বাভীবিক| 

কাহুরমায়ারই, নাম এডি এবং কিনি সেই মায়ার পরিচালক 
সি জিিররা 

মায়িক পুকষ পরমেশ্বর 1 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা । ৪৩ 

জীধরম্বামী স্বয়ং এইরূপ নিখিয়াছেন,-- 

্রহ্মণঃপুনস্তাঁঃ স্বতাবভূতাঃ স্বরূপাদভিগ্নাঃ শক্তযঃ। 
র্ষের স্বরূপ হইতে বর্ষের শক্তি অভিন্ন, উহ! হার স্বাভাবিক | 

“বৈর্শেস্বক' ঈর্শনের ১1 ১২1১২ স্থত্রের গঙ্গাধর কবিরত্বরূত ভাঁরদ্বাজ- 

বত্তিভাষ্যে নিম্নলিখিত বায়ুপুরাঁণের বচনটী উদ্ধত কর! হইয়াছে; 

যথ1১- 

যথ। শিবস্তথা দেবী *%* যথ! দেবী তথা শিবঃ | 
মাঁনয়োরন্তরৎ বিদ্যাচ্চক্দ্রচজ্্রিকয়োর্যথা ॥ 

চন্দ্র এবং চজ্দ্রের জ্যোতম্বার যেরূপ পরম্পরের পৃথক সত্তা ই 

পারে না, শিব এবং দেবীর অর্থাৎ শিবশক্তিরও সেইরূপ পরম্পর 

হইতে পৃথক্ সত্তা আছে কখনও এমন মনে করিও না ॥ 

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ? কথঞ্চন । 

পূ. প্র-দ*২। ৩1৯ স্ৃত্রের ভাষ্য 

মধস্বামিধ্ূত ভাগবত তন্ত্রের বচন | 

শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন থাকিতে পারে না [ 

* দেবী শব্দে এখানে ঈশ্বরের সস্টিশক্তি বা মায়) রূপক" 
ভাবে দেবীরপে বর্ণন৷ কর! হইয়াছে । 

আমার “মুক্তি নামক গ্রন্থে 'এরুতি বা মায় নীর্ঘক প্রস্তীব, 
দেখ । 

য] দেবী সর্বভুতেষু চিতি রপেণ সংস্থিতা | 

যা দেবী সর্ধভৃতেয়ু বিষ্মায়েতি শব্দিতা ॥ ; 
মার্কণডেয় চণ্তী, ৫ | এ 

পরমেশ্বরের এই বিশ্বস্থজন শক্তিকে শাস্ত্রে অনেকগুলি রা 
অভিহিত করা হয়; যখা,--আদ্যাশক্তি, শক্তি, প্রতি, স্বভাব, প্রধান, 

অব্যক্ত, মায়, অবিদ্যা, যোগমায়। ইত্যাদি | 



৪88 হিন্মুশাস্র। 

জ্ঞানক্রিয়াচিকীর্যাভিস্তিসৃতিঃ স্বীয়শক্তিভিঃ 1 
শক্তিমানীশ্বরঃ শশ্বদিশ্বং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতি ॥ 

কণাদ ১।২।১২ স্বত্রের গঙ্গাধর কবিরতৃরূত 

ভারদ্বাজ বৃত্তিভাষ্যে বায়ুপুরাণের বচম। 

জঞানশৃক্তি, জিয়াশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি এই ত্রিবিধ গুকার শক্তির 

সহিত মান? পরমেশ্বর অবিচ্ছেদে' এই হিশ্বকে ব্যাপিয়৷ অবস্থিত 

করিতেছেন । 

যদিও বিশদরূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে 

[ত্রবিধ শক্তিরপে বর্ণনা কর! হইয়াছে, বস্তৃতঃ উহ] একই শক্তি। 

আদ্য। নৈকা পরাশক্তিশ্চিম্ময়ী শিবসংশ্রয় | 
কণাদ ১1২১২ স্বত্রের ভাঁরদ্বাজ রৃত্তিভাষ্ে 

গী্গাধর কবিরত্বধূত বাস্তুপুরাণের বচন। 

আদ্য! অর্থাৎ মূলশন্তি ব! পরাশক্তি এক এবং অতিস্ৃক্ষা, উহা 
গরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়। অবস্থিতি করে। 

উপরে যে প্রকার জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি ভেদে 

এক আদিশক্তিকে তিন ভাঙ্গে বিভাঁগ বা তিনপ্রকারে বর্ণন। কর! 

হুইয়াছে, সেইরূপ এ এক আদি শক্তিকে বিশ্বের স্থজন, পালন ও লয় 
উপলক্ষে আঁবার অন্যরপ তিন ভাঙ্গে বিভাগ করিয়! বর্ণনা কর! 

হয়। যখা-হ্জনকাঁ্্য উপলক্ষে সজনী শক্তি, পাঁলন কার্য; উপ- 
লক্ষে পালনী শক্তি এবং সংহাঁর কার্ধ্য উপলক্ষে সংহারিণী শক্তি | 
উক্ত স্থজনী শর্তি ও পালনী শক্তিকে ব্রান্ষী শক্তি, বৈষণবী শক্তি 
ইত্যাদি নামেও অভ্িছিত কর! হয়| ইতি পূর্ব্বে “দেবত1 কয় জন?” 
মামক প্রস্তাবেও দেখান হইয়াছে যে, এই এক শক্তির, এক একটী 
বিভাগী ব1 কার্ধ্য অনুসারে তদ্ছূপছিত চৈতন্য পরমেস্বরকেও অনেক 
প্রকারে বর্ণনা! কর! ছইয়! থকে | 
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শীন্্কীরগণ দুর্্বলাধিকারী ব্যক্তিদিশের জন্য উপন্যাঁন ও রূপক 

বর্ণনায় প্রবৃত্ত হুইয়! এই সমস্ত বিভিন্ন নাঁমবিশিউ এক মুল বা আদি 
শক্তি ও তছুপহিত একমাত্র চৈতন্য-ন্ঘরপ মহাঁন্ আত্বাকে বিভিন্ন 

প্রকার দেবী ও দেবতারপে বর্ণনা করিয়াছেন | অথচ ভীহারা আপ- 

নরাই আবাঁর প্রত্যেক স্থানে স্বীকার করিয়। শিয়াছেন যে, এ সমস্ত 

যাহ! কিছু সকলই সেই এক পরমাত্বার বর্ণনা, বস্তুতঃ কেবল সংজ্ঞা- 
ভেদমাত্র। | 

শিবসংহিত। নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে $-- 

রজোগুণাঁধিকণ বিদ্য। জ্ঞেয়া বৈ সা সরম্বতী | 
যচ্ছিৎস্বরূপী ভবতি ব্রন্ধা তদুপধায়িক1 ॥ 
ঈশাদ্যাঃ সকলাদেব' দৃশ্যতে পরমাত্বনি 
শরীরাদি জড়ং সর্ধং সা বিদ্যা তত্তথা তথা ॥ 

শি. সং ১1 ৮২-৮৩। 

পরত্রদ্ষের যে রজোগুণাধিকা অবিদ্যা অর্থাৎ শক্তি (রজো গুণে 

২, ২৯১৮৯ রজোগুণীধিকা শক্তি শব্দে এখানে নেসা 
আক জানি, [নিও এবং চত্বর 

রে ্দ্ 

শব্দে কহ তী পবা 
_ -ষে প্রকার অনন্ত পরমাত্বার একটি ক্ষুদ্র কা্্য-উপনুষ্ষে রক্ষা ও 
সরস্বতীর বর্ণনা হইয়াছে, সেইরূপ শিবাঁ্দি সমস্ত দেবতার ভাব বা 
বর্ণনাই সেই এক পরমাস্বাতে দেখ! যায় এবং আমাদিশের এই দেহা্ি, 

যাবতীয় জড় স্ষ্টি সমস্তই সেই এক অবিদ) ব ত্রক্ষশক্তিরই কার্য্য| 
স্বতস্ত্র স্বতন্ত্র কিছুই নাই। ৮৩| 

সা মায়! পালিনী শক্তিঃ র্টিসংহারকারিনী | 
জ্ঞা. স. ত. 

পরমেশ্বরের সেই এক মায়! বাঁ মুলশক্তিই এই জগতের সজনী 
শক্তি, পাঁলনী শক্তি ও সংহাঁরিণী শক্তিরূপে কার্ধ্য করে| 



৪ হিন্দুশাস্্া 

বামন পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, 

তত্র তত্র স্থিভো ঝিফুস্তত্তচ্ছক্তীঃ গ্রবোধয়নূ। . 
এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্বমঞ্জন। ॥ 

বেদান্ত স্থত্রে ২৩1১১ মাঁধ- 

ভাষ্যে বামন পুরাণের বচন | 
সর্বব্যাপী ভগবাঁন্ বিষ্ক সর্বত্র অবস্থিত থাঁকিয়। জগতের সকল 

কার্যে আপনার শক্ত গয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব সেই এক 

মহ্থাশক্তি কর্ডিকই এই জগতের সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্ষ্য 
অম্পারদিত হয়। 

. অরফী পাতা চ সংহর্তী স একে। হরিরীশ্বর৫ | 
ব্দোস্তে ২।৩।১৩ স্বত্রের ভাষ্যে 

মধন্বামধৃত ক্ষন্দ পুরাণের বচন | 

নেই এক পরমেশ্বর ছরিই এই জগতের অফ্টী, পাতা ও সংহর্ত] 

তত্তিরন আর কেহ স্থ্টিকর্ত! বা পালন কর্তা নাই | 

কর্তা সর্বন্য বৈ বিফ্ুরেক এব ন সংশয়ঃ ॥ 
বেদান্ত ২৩1১১ হৃত্রের ভাষ্যে 

মধস্যামিধ্ত ভবিষ্যপুরাণের বচন | 

এই বিশ্বকার্ষ্যের একমাত্র কর্ত। বিষ, আর দ্বিতীয় কর্ত। কেছ নাই 

ইহা স্মনিশ্চয় | ও 

পরমেশ্বর কিৎ স্বরূপ? 
বেদাস্ত দর্শনের প্রথম স্থত্রই এই যে “অথাতে। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” 

অনস্তর, ব্র্ম কে? এই বিষয়টী বুঝাইবাঁর জন্য দ্বিতীয় সুত্রে কহিলেন, 
“জম্মাদ্যন্য যত? | 99 

অন্য অর্থাৎ এই বিশ্বের “জন্মাদিঃ অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ 
এই তিন কার্যযই বা! ুইতে হয় তিনিই ্ রক্ম 



জ্ঞানকাঁও্ড গু কর্মকা | ৪৭ 

বেদেও এইরূপ কখিত আছে 3) যথখ1,__ 

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি 
জীবান্তি, যৎ প্রয়্ত্য তিসংবিশ্তি তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব তদুক্ষ। 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩1১২ শ্রগতি। 

যাহা! হইতে এই সমস্ত স্ষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া! 
ধাঁছাতে স্থিতি করেঃ এবং প্রলয় হইলে সমস্ত বস্ত্র ধাহাতে প্রবেশ 

করে তীাহাকেই জানিতে ইচ্ছা! কর, (তীহাঁরই বিষয় জিজ্ঞাস! কর) 
তিনিই ব্রন্ম | (তন্ত্রা্দি অপরাপর শান্ত্রেও ব্রন্ধের এইরূপ লক্ষণ কথিত 

হইয়। থাকে 1) ূ 

পরত্রন্ষের এইরূপ ঘে লক্ষণ ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ | এতদ্বযতীত 
তাঁহার আর একটী লক্ষণ আছে; তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ। পর- 
্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বেদে এইরপ কথিত হইয়াছে,_- 

“সত্যৎজ্বান মনস্ততব্রঙ্ষ" 

তৈত্বিরীয় ২১৩ 

পরব্রহ্ম সত্যত্বরূপ, জাঁন স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, ইত্যাদি। 

সত্যংজ্ঞানমনস্তংব্রদ্দ আনন্দরূপময্বৃতং , 

যদ্িভাঁতি শান্ত শিবমদ্বৈতৎ শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং। 
শ্রুতি | 

তিনি সত্যন্বরপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, ত্রদ্ধ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ বসত! তিনি আনন্দরূপ্ ও অমৃতরূপে প্রকাশ প্রানঃ তিনি 
শাস্তিম্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অদ্ধিতীয়, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ ৃ 

লত্যৎজ্ঞারযনস্তঞ্চেত্যস্তীহত্রক্ম লক্ষণ ॥ 

পদ. পঞচকোশ বিবেক, ২৮] 



৮. | শন 
মতা, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি, এই... কয়েকটা ত্াহ্ধের লক্ষণ অর্থাৎ 

রক্ষণ ী 

ভাগব।ন্ শিব পরব্রদ্গের স্ঘন্ধে এইরপ লিখিয়াছেন ;-_ 

স এক এব সন্গেপঃ সত্যোহছৈতঃ পরাৎ্পরঃ | 
স্বগ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ 
নির্বিকারে। নিরাধারে নির্বিশেষে নিরাকুলঃ। 
গুণাতীতঃ সর্ববসাক্ষী দর্বাত্ম! সর্বদৃ্িভূঃ ॥ 
গুঢ লর্বোষু ভূতেু সর্বব্যাপী সনাতনঃ। 
সর্ষেক্দ্িয়গ্ণাঁভাসঃ সর্ষেক্িয়বিবর্জির্জিতঃ ॥ 

লোকাতীতে! লোকছেতুরবাগ্রনসগোঁচর৪ | 
স বেতি বিশ্ব সর্বজ্ঞস্তং ন জানাঁতি কম্চন ॥ 

তদধীনং জগ্ৎসর্বং ব্রৈলোক্যৎ সচরাচরমূ। 
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কযমিদং জগৎ ॥ 
তৎ নত্যতায়ুপাশ্রিত্য সঘস্ভাতি পৃথক্ পৃথক্। 

'তেনৈৰ ছেতুভূতেন বয়ংজাতা মহেশ্বরি ॥ 

-কারণৎ র্কভূতানাং নস এক? পরমেশ্বর | 

ম. নি ত' ২।৩৪--৪০ | 

সেই পরমেশ্বরই কেবল একমাত্র সৎ অর্থাৎ নিত্য। এবং তিনিই 

কেবল একমাত্র সত্যবন্তু| তিনি অদ্ভিতীয় এবং সর্বাঁপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
তিনি স্বপ্রকাশ, সর্ধদ!| পুর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড এবং সঙক্ষিদানন্দলক্ষণ- 
বিশিফ | ৩৪ | ' 

*. তিনি নির্ধিকার অর্থাৎ তাহার স্বরূপের কখনও অন্যথাভাব 
_ হয় না, তাহার কোন আধার মাই, তিনি নির্বিশেষে অর্থাৎ 

রত, এবং আকুলতাশৃন্ত | তিনি শীতোকনিখু বাদি বা সত্বরজঃ- 
প্রভৃতি প্রাক্কতিক গুণের অতীত, তিনি সকলের শুভাশুত কার্ধ্- 
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মাত্রের সাক্ষী, সকলের প্রাণম্বরূপ, সকল পদার্ধের অবলোকরিতা 

এবং এবং সকল এর অধিপতি | ৩৫ 
(তিনি. সক্ল পদার্থে গুঢ়ুরাপে অবস্থিত, সর্ব্রব্যাপনশীল এবং 

আঁদান্তশৃমা, তিমি সমস্ত ইন্জরিয়ণীণকে এবং ইন্টিয়গ্রাহা পদার্থ 

সকলকে গুকাশ করেন অথচ তিনি নির্জে ইন্দ্িয়বিবডিিত | ৩৬ 

তিনি বিশ্বের অতীত অথচ বিশ্বের কারণ, তিনি বাক্যমনের 

অতীত, তিনি বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই জানিতেছেন, তিনি সর্ব, কি 
ত্রীাকে ফেছই জানে না | ৩৭ 

এই সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরেরই অধীন, এবং তীহাকে অবলম্বন 

করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে | ৩৮| ঞ 
তাছার মতাতাকে আঙয় করিয়। যাবদীয় বন্ব পৃথক পৃথক্ সভ্যা- 

রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ছে মহেশ্বরি ! আমাঁদিগের সকলেরই জন্মের 
কারণ তিনি | ৩৯। 

অধিক কি সমস্ত বস্তরই একমাত্র কারণ সেই পরমেশ্বর | ৪০ | 
তিমি বাক্যমনের অগৌচর, ভাছাকে কেহই জানে না--এ কথার 

অর্থ ইহ! নছে যেতীন্ীর বিষয় মমুষা কিছুই জানিতে পারে না বা 
উাছার জ্ঞানলাভসত্বন্ধে মনুষ্যের চিন্তা এক পদও অগ্রসর হইতে 
পারে না| মনুষ্যকে যতদুর জানিবার অধিকার তিনি দিয়াছেন, 
মনুষ্য তাহার 1 বিষয় ততদুর্ই জানিতে পাঁরে। তবে তম তর করিয়া 
উাছার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ভাঁব মনুষ্য পরীক্ষা! করিতে পাঁরে না| 
তাছ! যদি পারিত, ভাঁছা হইলে ত মনুষ্য নিজেই ব্রহ্ম অপেক্ষাও 
অধিক হুইয়। উঠিত | তাহ হইলে আর ব্রহ্গের ব্রহ্মত্ব থ|/কিত ন1| 

অনামান্যধীশক্কিসম্পন্ন, পণ্ডিত, প্রাচীন ও বিজ্ঞ পিতার সমস্ত 
জ্ঞান, বুদ্ধি, ও বিদ্যার পরীক্ষণ এককালে লইতে ইচ্ছা কর| বালক 
পুত্রের পক্ষে যেরূপ অসন্ভবঃ পিতা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে আমা+ 

দিশেরও সেইরূপ ইচ্ছা কর! তদ্রপ বাঁ তাঁছা অপেক্ষা অনন্ত গুণে 
অধিক অসম্ভব | কিন যদিও পিতার সমস্ত জ্ঞানের পরিচয় বা পরীক্ষা 
পুত্র একদিনে ব! ছুইদিনে প্রাপ্ত ন! ছয়, তথাচ সে তাহার পিতাকে 

৭ 
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পিতা বলিয়া! জানিতেও পারে, পিত। বলিয়া ভাঁকিতেও পারে, পিতৃ- 
ভাবে তীহ্ার প্রতি হুদয়ের প্রেমতক্তিও অর্পণ করিতে পারে; 
তাহাতে তাহার কিছুমাত্র বাঁধা হয় ন!| বরং, আমার পিতাঁর জ্ঞান শক্তি 
এই পর্্যস্ত, ইসা জান! অপেক্ষ1! আমার পিতাঁর অনীম জ্ঞান, অনস্ত 
শক্তি ইহ জাঁনিলে পিতার চরণে মস্তক আরও অধিক অবনত হয়, হৃদয় 
আরও অধিক বিনীত ভাঁব ধারণ করে এবং শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণের 

হ্বাসন1 হইয়1 বরং ব্বদ্ধি ছইয়। থাঁকে 1 ভর্গবান্ শিব যদিও পরমে- 

শ্বরকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াঁছেন, তথাচ তিনি আঁবার সেই স্থানেই 

এবং তাহার পরের অধাাঁয়ে পরমেশ্বরকে জ্ঞেয়রপে উল্লেখ করিয়াছেন । 
যথা/-_ 

তব স্সেছেন বক্ষ্যামি মম প্রাণীধিকং পরমূ | 

জ্রে়ং ভবতি তথ্বক্ষে সঙ্চিদ্বিশ্বময়ৎ পরম্ ॥ 

ম. নি. ত* ৩৬! 

হেপার্ধতি! আমি তোমার প্রতি স্সেছবশতঃ এসকল গভীর বিষয় 

বলিতেছি; ; সেই সংম্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরকে 

জান! যায়। 

এ প্রকারের শ্লোক ভগবাঁন্ শিব অনেক তোরা তাহার ছুই 

একটীর এই গ্রন্থের মধ্যেও স্থান বিশেষে উল্লেখ কর! হুইয়াঁছে। 
বেদেতেও অবিকল এই ভাব ব্যক্ত কর! আছে; যথা)_ 

যতো বাচো নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আ'নন্দং ব্রহ্মণৌবিদ্ধান ন বিভেতি কদাঁচন ক ॥ 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২য় বল্ী, 
৪র্থ অনুবাঁক্, ১ম শ্রুতি | 

৯ কুতশ্চন ইতি বা পাঠঃ। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, রহ্ষানন্দ বনী, 

৯ অনুবাকৃ, ১ম তি দেখ | 
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মুমের সহিত বাক্য ধাহাকে ন! পাইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যিনি! 

বাঁকামনের অতীত, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ষকে জামিলে মনুষ্য আঁর কখন 
কোন বন্ডু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না। 

দেখুন একটী শ্লোকেরই উপরের পংক্কিতে লিখিলেন ষে, তিনি! 

_ বাঁকামনের অগৌচির, আবার ঠিক তাহার নিম্ন ছত্রেই পিখলেন/ 

_ উহাকে জাঁনিলে আর কিছুতে ভয় হয় না| 

| অতএব ত্রুকে ত জন যান কথা কেবল উহার অনন্ত ভাঁষ। 

প্রকাশের অন্মলেখ।, মাত্র, বু; ভীহাকে জানা যায়। | 

বেদে আরও সিখিত আছে, 

এেতজজ্ঞেয়ং নিতামেবাত্মসংস্থৎ 

নাঁতঃ পরৎ বেদিতব্যৎ হি কিঞ্চিৎ ॥ 

এই পুর্মৃ ্বাই. একমাত্র জানিবার যোগ্য, ইন্রি.আমাদিগের মৃদুধুই 

 সর্দা স্থিতি ত করিতেছেন । তাহার পর জাঁনিবাঁর যোগ্য আর কিছুই 

নাই | 

বেদে এরূপ উক্তিও আছে যে, আমি সেই তিমিরাতীত 

_জেযাতির্থয় মহান্ পুকষকে জীনিয়াছি' | যথা” 

বেদাঁহমেব পুরুষৎ মহাত্তং | ইত্যাদি। 

পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে £ যথ1-- 

*অবেদ্যোহপ্যপরোক্ষোতঃ স্বপ্রকাশো ভবতায়ংৎ। 

প্. দ.৩২৮। 

যদিও উহার অনন্তভীব সন্পূর্ণরূপে জানা যাঁয় না, তথাচ তিনি 

সাধকদিশ়ের প্রত্যক্ষ গোঁচর হইয়। থাঁকেন ; এবং এইজন্যই তাহাকে 

ত্বগ্রকাশ শব্দে অভিহিত কর! হয়। 

দ্ধ বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাঁজসনেিনঃ 
পঠস্ত্যতঃ স্বগ্রকাঁশৎ সুখং ব্রদ্মৈব নেতর€ । 

প. দ. যোগানন্দ ৬১1 
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বাজসনের় উপনিষদে ব্রদ্ম জানজ্মরূপ; আনন্দস্থরপ ও ন্দপ্রস্তীশ- 

' রূপে কণিত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন নিরবচ্ছি্ সুখস্বরপ আর কোন 

বস্ত কোথাও নাই। 

(ণনিরাকার পরমেশ্বরকে জান যায় কি দা?? শীর্ষক প্রস্তাব দেখ |) 

সাকার উপাসন।। 

পরমেশ্বর যে স্বরপতঃ নিরাকার ও সর্বব্যাপী) ইহী শাস্ত্র মাত্রেরই 

সিদ্ধান্ত | বিষয়বিশেষে শীস্ত্রসকলের মধ্যে যদিও কিছু না কিছু 
ভিন্নমত দেখিতে পাঁওয়1 যায়, কিন্তু এ বিষয়্টীতে শাস্ত্রকারদিশের 

মধ্যে কাহাকেও কোনরূপ আপত্তি উদ্ধাপন করিতে দেখা! যায় না! 
ছান্দোশ্য শর্গতিতে পরমেশ্বরকে আঁকাশরূপে বর্ন! কর! হুইয়াছে। 

বেদাস্তত্রকার ভগবান ব্যাস বেদাস্ত দর্শনে এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 

আকাশস্তল্িঙ্গাৎ। 

বে.স.১।১1২২। 

আকাশের সহিত পরব্রক্ষের সাদৃশয আছে এইজনা বেদে ব্রদ্ধকে 
আকাশরূপে কহ! হইরাছে। বাঁজননেয় সংহিতোপনিষদে তাহার 

এইরূপ বর্ণন। আছে 

সপর্য্যগাচ্ছক্রমকায়ম্রণমস্নাবিরং | ইত্যাদি। 

ঈশা. উপ. ৮ শ্গতি। 

পরমেশ্বর আকাশের ম্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত, পরিশুদ্ধ অর্থাৎ জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ, কায়াধিহীন, অক্ষত, এবং স্ায়ু অর্থাৎ শিরা... ম্পর্করুহিত। 
অকাযী-দ্রধণ অক্মাবির এই উততকির্ধী ধাঁকাতডে ভরীবান্ শঙ্কর? 
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স্বামী অর্থ কুরিয়াছেন যে, প্রথমচীতে অর্থাৎ “অকায়ঃ শবে সুক্ষ শরী; 

নিষেধ করা হইয়াছে এবং দ্িতীয়টীতে অর্থাৎ 'অন্মাবির' কথাতে সুল 

দেহ নিষেধ কর! হইয়াছে | যখা,-অকাঁয় অশরীরো। লিক্ষপরীর 

বর্জিতইত্যর্থঃ | অগ্নাবিরমত্রণমিত্যাভ্যাং স্ুলশরীরপ্রতিষেধঃ 1” 

যাহাছউৰ পরমেশ্বরকে যদিও সকল স্থানেই নিরাঁকাঁর ও সর্বব্যাপি 

রূপে বল। হইয়াছে, এবং যদ্দিও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই চিরকাঁল সে্ 

ভাবে তাছাঁর পুজ1 বা উপাসনাদি করিয়! আসিতেছেন, তথাচ হক 

বিষয় সকলের ধারণ! করিতে বাহার অক্ষম এ প্রকার র্বালাধিকারী 

ব্যক্তিদিশের উপকারের নিমিত্ত শীস্ত্রকারগণ কম্পিত দেবমূর্তিবিশেন 

যেরও পুর্জা-উপাসনাদির ব্যবস্থ দিয়াছেন | যথা, 

অমুর্তে চেৎ স্থিরো নস্যাৎ ততোমুর্তিং বিচিত্তয়েৎ। 
শাক নন্দতরঙ্সিণীধত 
গীকড় পুরাণের বচন। 

যদি অমুর্তি অর্থাৎ আঁকারবিহীন ন্্ষম পরমেশ্বরে মনের স্থিরত! 

করিতে না পার তাহাহইলে মূর্তি চিন্তীকরিবে | 

ভগবান্ বিশু স্বয়ং তাহার স্মৃভিতে এইরূপ লিখিয়।ছেন,৮' 

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্তৃং ন শরুোতি তদ। 

পৃথিব্যপ্তেজৌবায়নাকাশমনো বৃদ্ধযাত্মাব্যক্তপুরুষাণীংপূর্ববং 

পুর্ব ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ লক্ষ্যস্তৎ পরিত্যজ্য' পরমপরং 

ধ্যায়েৎ । এবং পুরুষধ্যানমারভেত | তত্রাপ্যসমর্থঃ 

্বহৃদয়পদ্যস্যাবাস্ুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষৎ ধ্যায়েৎ। 

তত্রীপ্যসমর্থোভগবন্তং বাঁসুদেবং কিরীটিনৎ কুগুলিন- 

মজদিনং শ্্রীবৎসান্কৎ বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্য- 

রূপৎ চতুর্ভূজৎ শশ্বচক্রগদাপন্মধরং চরণমধ্যণীতভুবং 
ধ্যায়েৎ। 

র বিস্সংন্িতা ৯৭ অধ্যায়! 



৫৪ | হিন্দুশাস্ত্র। 

যদ্দি ফেছ শিরাকার পুষে লক্ষ্য স্থির করিতে ন! পরেন, তবে 
তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী চিন্ত1, পরে জল চিন্তা, তদনস্তর তেজ? বায়ু ও 

আকাশ চিন্তা, শেষে মন বুদ্ধি জীবাত্ব! ও অব্যক্ত প্রক্কতি অর্থাৎ, 
পরমেশ্বরের যে শক্তি স্ফিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহার চিন্তা এবং 

সর্বশেষে প্রকৃতির অতীত যে পুকষ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁছার চিন্তা 

আর্ত করিবেন] 

 হদ্যপি এভাঁবেও ক্রমে ক্রমে ব্রদ্ষচিন্তন অভ্যাস করিতে অনমর্থ 

হন ভুুহ্থাহইলে আপনার...হৃদয়পন্মের মধ্যে দীপবৎ পুকষকে, চিন্তা 
করিবেন 1 ইনি 

স্প্ষ্টাপি তাহাতেও অসমর্থ হন ত্বাহাহইলে শেষ পক্ষে কিরীট- 

কুগুঙাদিয়ুক্ত, জ্ীবৎচিত্রিত, বনমালবিভূষিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, 

চতুর্ভুজ, সৌম্যঘূর্তি চিন্তা করিবেন | 
প্রতিম] পুজার অধিকারী নিরূপণ সব্বন্ধে ভগবান্ রামচন্দ্র কৌশল্যা- 

দেবীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন,-__ 

তাবম্মার্চয়েদেবং প্রতিমাঁদে স্বকর্মভিঃ। 
যাবৎ সর্ধেযু ভূতেষু স্থিতং চীত্মনি ন স্রেৎ॥ 

অ. রা. উত্তরকাঁও, ৭ম সর্গ ৭৬ শ্লোক। 

আমি যে সর্বব্যাপী ব1 সর্বভূতশীয়িরপে সকল স্থানে ও সকল 

বস্তুতে এবং অন্তর্মী ও পরমাত্বারূপে সকলের আত্মীতে চিরকাল 

অবস্থিত আছি যে পর্দ্যন্ত মনুষাগণ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমাকে সেই ঃ 
ভাখিতে না পারিবে, স্ইে পর্যন্ত, তাহার!»আমাকে এ 

টি কুরে! আমাকে সর্বব্যাপী ও বীর জাতে 
রিলে আর তাহাদের প্রতিমাপুজার অধিকার খ/কিবে,না | যখাঠ_ 
“যাবৎ সর্ধরভূতস্থিতং মামাত্বনি ন স্মরেৎ স এবাহমিতি ম জানীয়াৎ 

তাবদেব' সারি [বধিকায়ো ন তহুত্তরং | ইতি টাকাকার। 
বলদ ভ 2 পে শীষে কথিত হইয়াছেন, 

তিনি তাহীর জ জনন্ীকে পে বলিয়াছিলেন,_ 



জ্ঞানকাও ও কর্মকা । ৫৫ 

সবদাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মরূৎ | 

যাবন্নবেদ দ্বছাদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥ 
ভা. ৩|২৯।২১| 

যে পর্য্যস্ত মনুষ্যগণ সর্বভূতশায়ী ঈশ্বররূপী আমাকে আপনা 
দিখের হৃদয়ে এবং জর্ধভূঁতে সমান রূপে অবস্থিত বলিয়। জানিতে 

না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপন আপন কর্তব্য কর্মে রত 

থাকিয়! মৃত্তিকাদিনির্শিত প্রতিমাদিতে আমার অর্চনা! করিবে] 

এই কথ! বলিবার অব্যবহিত পূর্বেই কপিলদেব তাহার জননীকে 
বলিয়াছিলেন যে, ষীহাঁরা পরমেশ্বরের নিরাকার ভাব বুঝিতে 

পারিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মা ও ইশ্বর রূপে তিনি সর্ধকাঁলে সর্বঘুতে 

অবস্থিত আছেন ইহ! খাঁহার! জানিতে পারিয়াছেন, ভীহ!রা যদি 

ঈণ্বরের সে ভাব পরিত্যাগ করিয়! প্রতিমাদ্দির পুজায় নিযুক্ত হন, 
তাহ।হইলে তীহার। কেবল তদ্দার1 বিড়দিত হন মাত্র | যথাঁ,_ 

অহুং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্বাবস্থিতঃ সদা | 
_ তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহ্চাবিড়ম্বনং ॥ 

যে মাঁং সর্বেষু ভূতেষু সম্তমাত্মীনমীশ্বরৎ | 
হিত্বার্জাং ভজতে মৌদ্যাৎ ভগ্মন্যেব ভুছোতি নমঃ ॥ 

ভা. ৩২৯১৮-১৯। 

আমি সকল ভূতের আত্মম্বরপ হুইয় সর্ধদ| সর্বভূতে অব- 

স্থিত খাকি, আমার দেই সর্বভূতশারী আ'ত্বরূুপী ভাবকে অবজ্ঞা 
করিয়। যদ্দি কেছ অন্য প্রকারে প্রতিমাদিতে আমার পুজী করে, 

তাহ! হইলে সে বিড়ধিত হয়| ১৮| ণ 
সকল ভূতে আত্মা ও ঈশ্বররপে আমার অর্চনা না করিয়! 

মর্ঘতাঁবশতঃ সে ভাবের প্রতি অবজ্ঞা! প্রকাশ করিয়। যে পুতিম| 

পুজ| করে সে ভন্মে দ্বতীহুতি প্রদান করে| ১৯। 



৫৬ িদুশা। 
সাকার উপ!সন1 যে কেবল নিরাকার উপাঁসনায় অক্ষম, অজ্ঞান 

'ব্যক্তিদিগের জন্যই শাস্ত্রে নির্দি$ হইয়াছে, তাহ! ভগবান শিবও 
বলিয়াছেন 7 যথা, 

এবং গুণানুলারেণ রূপাঁণি বিবিধানি চ। 

কপ্গিতানি হিতার্থায় ভক্তানামপ্পমেধসাঁং ॥ 
ম. নি. ত. ১৩|১৩| 

এই গুণঅনুসারে নানাপ্রকার রূপ অর্থাৎ সাঁকার মুর্তি অপ্পবুদ্ধি 

ভক্তদিগের জন্য কম্পন! কর! হইয়াছে | 
প্রতিমাপুজাসন্বন্ধে ভগবান ভ্রীকুষণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন,_ 

-অগ্নির্দেবে দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতমৃ। 
গ্রতিমা ম্বপ্পবুদ্ধীনাৎ সর্বত্র সমদর্শিনাম্ ॥ 

| উ. গনী. ৩] ৮| 

যদ্াঁদি কর্মক1গুপরায়ণ সাধারণ দ্বিজাতিবর্ধ অগ্নিকে দেবতা 
জান করিয়! পূজা! করেন| মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিগণ আপনা- 
দিগের হৃদয়ে পরমাত্বাকে বিরাঁজিত জানিয় পুজা! করেন | অপ্প- 

বুদ্ধি ব্যক্কিগ্রণ প্রতিমাকে দেবতা জ্ঞান করে| আর সমদর্শী ব্যক্তি- 
গণ সকল স্থানে, প্রত্যেক পদার্থেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলদ্ধি 
করিয়। থাকেন % | 

অগ্্ দেবা মনুয্যাণীং দিবি দেবামনীষিণাঁং। 

কা্ঠলোডেয়ু মুর্ধাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥ 
রঘুনন্দনস্থতি | আত্রিকতত্বে», 

দেবপুজাপ্রকরণেঃ শাঁতাতপবচন |. 

| * অগ্ ক্রিয়াবতাঁং বিষ্ুর্ষেশিনাং হৃদয়ে হরিঃ | 

প্রতিমা স্বপ্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র বিদিতাত্বনাম্ ॥ 

রঙ্গ পুরাণ | 



জ্ঞানকাঁঞ ও কর্মকাণ্ড। ৫% , 

সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যগর্ণের জলেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, অপেক্ষা 

"কত বুদ্ধিমান ব্যক্তিণীণের আকাঁশেতে' দেবতাঁবুদ্ধি হয়, মুখ 

ব্ক্তিদ্িগের কা্ঠলোপ্রীি-নির্থিত প্রতিমাঁতে দেবতাবুদ্ধি হয় 
এবং যোগ্শীল্ ব্যক্িদিখের, আত্মাতে দেবতী বুদ্ধি হইয়া! থাকে 1. 

ধাহারা ছুলিতাও প্রযুক্ত সাকার পুজাদিতে নিযুক্ত থাকেন, ভীহা 

রাও যাহাতে ক্রমশঃ নিরাকাঁর উপাসনার উপযুক্ত হইয়া! উঠিত্ে 
পারেন তজ্জন্য যখীসাধ্য চে! করিতে ক্রটি করিরেন নাঁ। শাস্ত্র । 

কারগণ এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়া খিয়াছেন | সংক্ষেপে তাহার 

হই একটী মাত্র আমি এস্ছালে উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি | যথা, - - 

স্কুলে নির্জিজিতমাঁত্বানৎ শনৈঃ কুক্ষনৎ বিয়া নয়েৎ? 
বি. পু২। ১1 ৩৫ শ্লৌকের টীকায় ম্বামিধত বচন | 

স্থুলচিস্তারত আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বার! স্থক্ষমা ব্তুতে লইয়! 
যাইবে * | 

* সাকার দেবমুত্তি সকলের চিন্ত! হইতে নিরাঁকারের উপ্লাঁসনাক় 
যাইতে হইলে মধ্যে প্রায় অনেকের আবার একটী নিজের মনগড়া 
সাকার আসিয়। উপস্থিত হইয়া থাকে ; সে সাঁকারটীরও কিছু দিন 
সেবা না করিলে প্রায় নিরাকার ভাব অনেকের আসে নু! | সেই জন্য 
আমি নিজের জীবনের পরীক্ষায় এ বিষয়ে যাহ! দেখিয়াছি তাহাই 
সংক্ষেপে লিখিতেছি মাত্র। 

আমি মহানির্্বাণ তত্ত্বে নিরাকার পরত্রদ্দের পূজ| ও বস্ষোপাসনার 
যারপরনাই. প্রশংসা পাঠ করিয়া যৎকালে সর্ব প্রথম নিরাকার- 
পূজায় প্রববত্ত ছইতে চেফী করি, তখন ঈশ্বরের চিন্তা করিতে যাইলেই 
স্বর্োপরিস্থ এক জন পখিভ্রমুত্তি পককেশ বৃদ্ধকে মানসচক্ষে বা 
কপ্পনাচক্ষে দেখিতে পাঁইতাম | ভীহাঁকেই ঈশ্বর বোধে আমি সে 
সময় ভক্তিভরে যনে মনে প্রণাম করিতাম! এইরূপ অবস্থাতৈই 
আমার কিছু দিন অতিবাহিত হুইয়1 যায়, পরে এক সময় এক, খানি 

| 



৫৮ হি্দুশান্ব। 

ধাছার! তত্ব বিচার দ্বারা জ্ঞানগ্রাপ্ত না ছইয়। অঙ্কান অবস্থাতেই 
পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ষড়ঙ্গযোৌগ অভাঁসে প্রত্ত্ব হন এবং 

কৌন প্রকার স্থূল মুক্তির চিন্তা করেন, তাহাদিগকে শাস্ত্রকারণণ ক্রমে 
ক্রমে এইরপে স্থন্ষমধ্যামের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন | যথ|১-- 

ততঃ শঙগ্থগদা চক্রশার্জাদিরহিতো বুধঃ | 
চিন্তয়েন্তগবন্ত্রপৎ গ্রশান্তৎ সাক্ষুত্রকমূ্ ॥ 

গলিত 

সদৃপরীস্থ পাঠে জানিতে পাঁরিলীম যে, অ'মি এখনও নিরাকার উপাসনায় 

পৌঁছিতে পারি নাই, এখনও স্তুল ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, 

এখনও নিরাকার সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দূর ব্বর্মোপরে স্কুলভাবে 

রাখিয়। দিয়াছি, তীহীকে নিকটে বা প্রাণে আনিতে পারি নাই, 

এবং উহার প্রকৃত উপাসনার ভাবও প্রাপ্ত হই নাই| যাহাহউক 

অন্পদ্দিন পরেই পরমেশ্বরের ক্লপায় আমি নিরাকার ভাব হুদয়ঙ্্ম 

করিলাঘ। ক্রমে তাহার ককপায় নিরাকার উপাঁসন! নিশ্বাসপ্রশ্বামের 

ন্যায় সহজ হইয়া! ধেল1। জীবন ধন্য বোধ করিলাম, কতার্থ হইলাম | 

অতএব যে সকল ভ্রাতা নিরাকাঁর পরমেশ্বরের উপাঁসনা করিতে 

যাইয়। আমার ন্যায় প্রথমতঃ ব্বদ্ধমুত্তি বা অন্য কোন পবিত্র মুক্তি 

দেখিয়া থাকেন, তাহার! যেন নিরাশ হইয়, অথব1 কাহারও কথায় 

ভুলিয়া তাহ। হুইতে প্রত্যাবৃত্ত না হন; সেই ভাবেই তাহারা অএসর 

_. হউন, সেই মুর্তিকেই তখন প্রণাম কন, এবং সদ্গরন্থ বা উন্নত 

উপাঁসনাশীল ব্যক্তির সাহায্যে নিরাকার উপাসনার ভাব বুঝিয়া লইতে 

চেষ্টা রুকন; নিরাঁকীরের উপ!'সনায় সীহাঁরা অতি সহজেই সক্ষম 

হইবেন | বিশ্বগুক পরমেশ্বর আপনিই দেখ| দিবেন | তখন তীহার! 
বুঝিতে পারিবেন ফে, তাহাতে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি এবং কত 

স্কতার্থতা। কিন্তু কথ! এই যে, গ্রকূত ভক্তি চাই, প্রাণগত পিপাণা 
ও অনুরাগী চাই; নতুব। কিছুতেই কিছু ছইবে মা। 
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সী যদ] ধারণা তথ্বদবস্থানবতী ততঃ । 

কিরীটকেয়ুরমুখৈতূ্ঘণৈ রহিত আরে । 
তদেকাঁবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্কাধঃ | 

কুর্ধ্যাতততোখ্বয়বিনি প্রণিধানপরোভিবেৎ ॥ 

বি. পুং ৬/৭/৮৬--৮৮ | 

প্রথমতঃ শখ, চক্র, ধনু এবং কিরীট কে়ুরাদির সহিত ভর্ব্র্তির 
চিন্তা করিতে বলিয়! পরে বলিতেছেন যে, উক্ত প্রকার ধারণা! স্থিরতর! 
হইলে সর্বপ্রথমে কেবল শগ্, চক্র ও ধন্ুঃ প্রভৃতি বিরহিত, প্রশাস্তঃ 

অক্ষমীলাঁধারী ভগবন্মৃত্তি চিন্তা! করিবে । ৮৬ | 
পরে যখন এইরূপ শখ্বচক্রার্দি বিরহিত অগচ কিরীট কেয়ুর সংযুক্ত 

ভগবন্ৃত্তির ধারণ? স্থিরতরা হইবে, তখন কিরীট কের প্রভৃতি ভুষণ- 

রহিত ভগবম্ৃত্তি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে | ৮৭| 

এইরণে ক্রম্াঃ ভাবানে্, সমুদায় অজের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল” একটীমাত্র অঙ্গ ( যথা, মুখ বা চরণ) ধ্যান করিবে, পশ্চাৎ 
অবীব চিন্তা ও্কৈবারে পাঁিিস্পিি অবয়বী অর্থাৎ নিয়াকার | 
পরমাত্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইবে * | ৮৮| 

* তদ্রপপ্রত্যয়ায়ৈ ক! সন্ততিশ্চা না মিপ্পৃা 
তন্ধ্যানং প্রথমৈরজৈঃ ষড়ভির্নিষ্পাদাতে হপ ॥ 
তট্যেব কর্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যঃ। 

মনস! ধ্যাননিষ্প দ্যঃ সমাধিঃ মোইভিধীয়তে ॥ 
বি. পু ৬।৭/৮৯-৯০ | 

ছে রাজন! যুখনুনিরবচ্ছি্ন একমাত্র পরমা ত্ববিষয়ক_ জ্ঞান 

গ্রবাহিত হইতে থাঁকে. এবং মন বিষয়ান্তরে ধাবমান ন! হয় তখন 

যান টে নির্দেশ করা যায়| এই প্রণালীতে ধাঁন অভ্তা্ 
বউদযোদের দ্বার সাত হয় | ৮৯1 
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ভগবান্ শিব পার্ধতীকে বলিয়াছিলেন,_- 

কুন্মনধ্যানপ্রবোধায় স্ুলধ্যানং বদামি তে | 
ম. নি. ত.। 

সুম্বম অর্থাৎ অরূপ নিরাঁকারের ধ্যান শিক্ষ। দিবার নিমিত্তই আমি 

তোঁমীকে স্তুল ধ্যান অর্থাৎ মুত্বি বিশেষের ধ্যানের কখ! বলিতেছি ॥ 
নতুব। স্ুল ধ্যানের অপর কোন আবশ্বাকতা৷ নাই | 

নিরাকীর পরমেশ্বরকে জান! যায় কি না? 

ও'ব্রহ্মবিদাপ্পোতি পরৎ । 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২১১ শ্রুতি | 
ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি শ্রেয়ৌল।ভ করেন | 

যদর্চিমদ্যদগুত্যোৎ্ণু ষস্মিন্ লোকানিহিতালোকিনম্চ। 
তদেতৃদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদ্বাত্থনঃ । তদেতৎ সত্যৎ, 
তদস্ৃতৎ তদ্ধেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ২॥ 

মু. উ.২1২।২। ভ্রুতি। 
যিনি দীপ্তিমান্, ধিনি সক্ষম হইতেও স্থক্, এবং পৃথিব্যাদি 

লোক মকলও লৌকবাঁদী জীব সকল বাহাঁতে নিহিত রহিয়াছে, তিনিই 
অক্ষয় ত্রক্ষ, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাঁকামন অর্থাৎ বাক্য মনের কাঁরণ, 
তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত, তিনিই জাঁনিবাঁর যোগ্য | অতএব হে প্রিয়! 

কে জান। 

এইরূপে এই ধান ঘখন_ কপপুনা বিহীন হয় অর্থাৎ মনের দারা 
খখন_ ভগবানের অ্বরূপ ভাব, গ্রহণ করিয় ধ্যানে নিমগ হওয়া] হয়: 
ভখনই তাঁহাকে মািলে | ৯০) 
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অ্িন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষ- 

 মোতৎ মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ অর্ববৈঃ | 
তমেবৈকং জীনথ আঁজআ্বানমন্য- 
বাচো বিষুঞ্চথ অন্নতস্যৈষ সেতুঃ ॥ 

মু. উ. ২1২1৫] শ্রুতি | 

এই পরব্রন্গেতে স্বর্থ মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং প্রাণের সহিত মন 

ওততোত ভাবে বর্তমন আছে। এই আত্মাকে জান, অন্য বাকা 

সকল পরিতাঁগ কর, ইনিই অমৃতের মেতু | 

হিরণ্বয়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলং | 

তচ্ছত্রৎ জ্যোতিষাঁং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিহ্থঃ ॥ 
মু. উ, ২২৯ আঞ্তি| 

হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্োতির্শয় অর্থাৎ জ্ঞানালোকসম্পন্ন পরম 
কোষ মো নিরনিস্কলা ািংশ রা রহিত “অর্থাৎ নিরবয়ব, শুদ্ধ ও 
জিতির-জোোতিঃ পরত স্থিতি করিতেছেন, আঁত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 
তাহাকে জানেন | 

ইতিপূর্বে পরমেশ্বর কিং স্বরপ?” শীর্ষক প্রস্তাবে দেখান 
হইয়াছে, এবং পুরর্র্বার দেখান যাইতেছে যে, যদিও পিতা পরমেস্বরকে 
আমর! জানিতে পারি, যদিও পুক্রভাবে তিনি আমাদিগের নিকট 
সর্বদাই তীহার আত্মপরিচয় প্রদ্দান করিতেছেন, তথাচ উহাকে 
সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে আমরা কখনও সমর্থ 
নছি | জামবেদীয় তলবকারেো'পনিষদে অর্থ'ৎ কেনোপমিষদে এ 
বিষয়টী অতি পরিফাররূণে বর্ণিত হইয়াছে | যখ১-_-শিষ্য আঁচা 
্য্যের মুখে ব্রক্ষের লক্ষণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “ই! আমি 
্রক্মকে এক্ষণে জানিয়াছি”” এবং তিনি যে ব্রহ্মষকে 054 
নিশ্নলিখিতরনূপে তাহার পরিচয়ও দিলেন; যখা_- 
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নাঁছং মন্যে জুবেদেতি নোৌন বেদেতি বেদ চ।. 

যোনস্তদঘেদ তদ্বেদ নৌন বেদেতি বেদ চ॥ 

কেন উপ. ১০ আ্চতি। 

এমত মনে করি না যে, আমি ব্রদ্ষকে সুন্দররূপে জানিয়াছি | 

ইছা.9 মনে করি না যে, তাহাকে আমি জীনি না| কারণ আমাদিগের 

মধ্যে যিনি বলেন যে, আঁমি তীঁহাকে জাঁনি না, তিনিই তীহাকে 

জানেন। তাঁহাকে জ।নি না! আর তাহাকে জানি এই বাক্যের তীঁৎপর্ধ্য 
আমারদিখের মধ্যে যে শিষ্য জানিতে পারিয়'ছেন, তিনিই ব্রহ্মকে 

জানিয়াছেন | আমরণ তাহাকে জানি না এইটীই আমাদের তাহাকে 
জানখু। ইহার পরই একাদশ শ্রুতিতেও এ ভাব আবার প্রকাশ 

করিলেন ; যথা১-- 

যপ্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ নঃ। 

ইত্যাদি | 

কেন উপ ১১ শ্রুতি । 

খিনি এরূপ মনে করেন যে, আমি ব্রন্মকে সুন্দররূপে জানিতে 

পারি নাই, তিনিই সত্য মনে করেন আঁর যিনি মনে করেন, আমি 

্রক্মকে নুন্দররূপে জানিয়াছি, তিনি তাহাকে জানিতে পারেন নাই | 

এই শ্রগতি ঘচনগুলির যেন কেহ বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করেন, 

উহ কের্বল ত্রদ্মের অনন্তভাবপ্রকাঁশক বচনমাত্র *| ইহার অব্যবহিত 

টিটি রিতা 

* অরুন ভর্বান্ ্রীকুষের স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিয়া" 

ছিলেন, 
অ্বয়মেবাতসনাত্বানং বেশ ত্বং পুরযোত্তম | 

উট ভূতেশ দেবদেব জগৎ্পতে ॥ 

শী, ১০1১৫| 

ছে পুকষোতম | ছে দেবদেব! ছে ভূতখীণের অফী! ও নিয়ন্তা, 
ছে জগৎপতে! তুমি আপনিই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জান; জন্য 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকা । ৬৩ 

পরবর্তী অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রগতিতেই আঁবাঁর ম্প্টরূপে বলিলেন যে, . 
: তাহাকে জান] যাঁয় | অধিক কি ত্রয়োদশ শ্রঃততিতেই আবাঁর একেবারে 
এতদূর পর্য্যন্ত বলিলেন যে, ইহলোকে থাকিতে থাকিতে উ|হাঁকে না 

জাঁনিলে আমাদের সর্বনাশ ছয়। যখ।১-- 

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্ত্ি 
ন চেদিহাঁবেদীম্মহতী বিনফিঃ। 
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ 
প্রেত্যাম্মীলোকাঁদয়তা ভবস্তি ॥ 

কেন উপ. ১৩ শর্ত | 

কেহ তোমাকে দেরপে জানেন ন।|১৫|। (অতএব তোমার তত্ব তুমি 

আপনিই বল) আমি সেইরূপে তোমীর ভাবনা করিব |) ১৬ ও ১৭ 

শ্লোক। | 
ভগ্বান্ রাঁমানুজীচার্য্য তাহার “বেদাস্ততত্বনা4' নামক গ্রস্থের 

শেষভাগে নিম্নলিখিত বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ৮ 

সগুণেন নির্ভণে বিজ্ুর্ভানগ্রম্যো হাসে! স্ৃতঃ | 
নহি তন্যগুণাঃ নর্ৰে সব্বৈ মুনিধণৈরপি | 
বন্তং শক্যাবিযুক্তপ্য সত্বাদ্যৈরথিলৈরগ গৈঃ॥ , 

বর). বে. ত. সা. ॥ 

ভগ্ীবান্ বিষ্ণু অর্থৎ পরমেশ্বর সগ্ডণ এবং নির্ভণ উভয়ই, অর্থাৎ 
তিনি স্থন্টিকার্ষে ব্যাপৃতও আছেন, অথচ স্থন্টির অতীত হইয়া! আপ- 

নার সচ্চিদানন্দন্বরূপেও অবস্থিত আছেন | তাহাঁকে জ্ঞানের দ্বারা 

প্রাপ্ত ছওয়! যাঁয়। অমস্ত মুনি একত্রিত হইলেও নত্বা্দি গুণসমূছের 

অতীত সেই পরমেশ্বরের সকল প্রকার গুণ বা স্বরূপ তন্ন তন্ন করিয়া 

বলিতে পারেন না। 

এসম্বন্ধে এইরূপ 



৬৪ -. হিন্দুশীস্ত্র। 

যদি ইহলোকে থাকিতে পাঁকিতে ত্রদ্ষকে জানিতে পার তবে 

মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, আর ইহলোঁকে থাকিয়! যদি ভীহাকে না জ/ নিতে 

পার তবে মহতী ছাঁনি হুইবেক | ধীর ব্যক্তির! তাহাকে প্রত্যেক 

পদার্থে অবস্থিত জানিয়া ইহলোক হইতে অবস্থত হন এবং অমরত্ব 
লাভ করেন। 

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপম্য 
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং | 
হৃদা মনীষা! মননাঁভিক্৯প্তে।- 
যএতদ্বিছ্বরমৃতান্তে ভবস্তি॥ 

কঠ উপ.৬|৯/ 
তাহার স্বরূপ চচ্ষুর গৌঁচর নহে, তাহাকে কেহ চক্ষদ্বারা দেখিতে 

পায় না| তিনি হদ্দাত সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বার দূ হুইলে প্রকা- 
শিত হয়েন। ধাহীর! ইহাকে জীনেন, তাহার! অমর হয়েন। 
মনু কহিয়াছেন,_ 

প্রশামিতারৎ সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি | 

ক্রম্সাভৎ স্বপ্রধীগম্যৎ বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং ॥ 
মন্থু ১২১২২ 
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যিনি আর্রঙ্গ স্তঘপর্য্ন্ত সকল পদার্থের শ্রীননকর্তা, যিনি অথ 

অপেক্ষাও অথু, অর্থাৎ নিরাকার স্থঙষম পদার্থ, খিনি নবর্ণরূগ অর্থাৎ: 
জ্যোতিঃস্বরূপ, বিজ্ঞান প্রকাঁশমীত্র, যিনি ন্বপ্রধীগম্য অর্থাৎ চট্টবাছি 

ইত্দ্রিয়ের গ্রাহ্ নহেন, কেবল মনদ্বার] দর্শনীয়, এবন্বিধ শ্রেষ্ঠ পুকষ যে 

পরমাত্বা তাহাকে অবগত হও % | 

স্বপ্ৰধীগাম্যং দৃীন্তোহয়ং স্বপ্নধীসদৃশজ্ঞানগ্রাহযৎ যথ। স্বপ্রধী- 

শ্ষুরাদিবাহোক্দ্িয়োপরমে মনোমাত্রেণ জন্যতে এবমাত্বধীরাপ | 
ইতি টীকাকাঁর কুল্প,ক ভট্ট! ৃ 

যে ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মৈব ভবত্যেষ ইতি শ্রুতি | 
্রেত্ব' তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতর॥ * 

প্. দ. ৭1২৪০ | 

% মনু আরও লিখিয়াছেন,_ 
ভূতানাঁং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ] 
বুদ্ধমৎস্থ নরাঁঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেছু ব্রাহ্মণাঁঃ স্মৃতাঁঃ ॥ 

ব্রা্মণেষু তু বিদ্বাংসে। বিদ্বৎস্থ ক্লতবুদ্ধয়ঃ | 

কতবুদ্ধিয়ু কর্তীরঃ কর্তৃযু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ 
মন ১/৯৬-১৭] 

জড়ভূত সকল অপেক্ষ। কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রীণিমকলের মধ্যে 
বুদ্ধিজীবী জীবগণ শ্রেষ্ঠ, অন্য সকল প্রকার বুদ্ধিজীবী জীব 
হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যণণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শেষ্ঠ, ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে 
বাহার] পণ্ডিত তঁহারাই শ্রেষ্ঠ, পশ্ডিতর্ণের মধ্যে ধাহাঁদের কর্তব্য 

বুদ্ধি আছে তীহারাই শর্ট, তাহাদের মধ্যে আবার ধাহাঁরা কর্তব্যমাত্রের 
অনুষ্ঠান করেন তীহার1 রেষ্ট, আবার দেই সমস্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যস্তি২. 
দিখের মধ্যে বাহার! ব্রহ্মকে জানেন তাহার] সর্বাশেষ্ঠ | 

ও 



৬৬ হিনদুশা। 

যিনি ব্রক্ষকে জ'বেম তিনি শ্বয়ং ব্রশ্গস্বরপ হয়েন, এই শত শ্রবণ 
 করিয়। এবৎ একাশ্রচিত হইয়া! ব্রক্মকেই জানিতে ইচ্ছ! কর অন্য 

ব্য পরিত্যা কর * | 
শ্রীরু্ণ অর্জভ্বনকে বলিয়াছিলেন)-_ 

স্থিরবুদ্ধিরসংযুটো ্রন্ষবিদ্বদ্ষণি স্থিতঃ। 
গ্ী, ৫1২০ | 

মোহবিহীন স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরচত্রক্ষকে জানিয়। ব্রদ্দেতেই অবস্থিত 

থাঁকেন | 

শোভা ত্য মুখে য এবং বেদেতি। | 
ত্রহ্মবিদইৰ তে সৌম্য মুখমাভাতি। 

শ্রুতি | 

* আঁত্বভাবং নয়ত্যেবং তং ব্রহ্ষধ্যায়িনং মুনে | 

বিক ্মাত্মনঃ শক্ত্য। লোহমাকর্ষকো! যথ! ॥ 

বি. পু. ৬।৭| ৩০ | 

হে মহর্ষে! চুক যে প্রকার আত্মশক্তিদ্বার৷ বিকাঁরী লৌহকে 
মাঁকর্ধণ করে, পুরুবুদ্ষম়েইকুগ আহার ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগ্রণীকে 
আপুনর ভাবে পরিবর্তিত করিয়া লন ্ 

এই শ্লোকের চীকায় তথবান্ ্ রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,- 
আয়ন্ত দু'টাস্তঃ সংযোগমাত্রে নতু তদৈক্যে | 

বি. পু ৬1৬৩৭| 

. বসর্বদর্শনমংগ্রহণ নামক: গ্রন্থের মধ্যে পরর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে এইরূপ 
লিখিত আছে, “যেমন পারা ভ্তযা শৃত্রোইপি ত্রাঙ্মণো 
ৰ ০০ ০ 
ভবে? এই বাঁক্যদ্বারা শৃদ্র ভাক্ত সহকারে রা্মণের পুঁজীকরিলে 

গর ন্যায়  পবিভ্রতাদিগুণবিশিট হয়, এই অর্থই বুঝায় সেইরূপ 

্্গবিদ্ বসত” এই আচতিবাক্দারণ ত্রক্ষজ্ ও ত্রহ্গের অভেদ 

মা বুঝাইয়! ক্ষ ব্যক্তি ব্রহ্ষের ন্যায় পবিদ্ুতাদদিগুণসম্পন্ন ছন এই 
জর্থই বুঝাইবে 1৮ | 
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রদ্ষকে জাঁনিলে অর্থাৎ তত্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ৮০০৩ 

স্ টু কিনছে? উিষাসপ তোমার মুখ আজ' বহ্মবিৎ, 

ব্যক্তির মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি। 

নিরাকার পরমেশ্বরকে দেখিতে 

পাওয়া যায় কি না? 
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা- 

আনন্দরূপময়তৎ যদ্বিভাঁতি ॥ ৭। 
মু. উ. ২২৭ 

যিনি আঁনন্দরূপে অমৃতক্ূপে প্রকাশ পাইতেছেন ধীর ব্যক্তির! 
তাহাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন 

এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাঁশতে । 

দৃশ্যতে তরয়া বৃদ্ধা সুন্ষনয়! নুন্ষমদর্শিভিঃ |&ঁ 
কঠ উপ ৩1১২ 

এই আঁত্বা সর্বভূতে রূপে অবস্থিতি করিতেছেন; ইনি প্রকাঁশ 
পান না, কিন্তু সথক্ষাদর্শী ব্যক্তির! একাগ্র ুক্ষবুদ্ধিদ্বারা ইহাকে দর্শন 
করেন) 

ন হ্যয়ং চক্ষুষ দৃশ্যো ন চ সর্বৈরগীন্দ্িয়ৈঃ | 
মনস। তু গ্রদীপেন মহানাত্বা প্রকাশতে ॥ 

ম. ভা. মো. ধ. ৬৫1১৫ 

+ এষ সর্কেষু ভূতে তিষঠত্যবিরলঃ মদ1। 

দৃশ্যতে তবগ্রয়। বুদ্ধয। সুষ্ষময়! স্কষমদ্শিভিঃ ॥ 
শং নং, ৭ম অধ্যায় । 



৬৮ হিন্দুশাস্্র। 

এই পরমেশ্বরকে চক্ষুদ্বার! দেখ যাঁয় না) তিনি অন্য কোন ইন্ট্রি- 

'য়েরও গ্রাহ নহেন) কেবল মনোরপ প্রদীপের দ্বারাই মেই মহাঁন্ 

আত্মাকে দেখা যায়। 

মৃগৈর্যৃগাণাৎ গ্রহণৎ পক্ষিণাৎ পক্ষিভির্থ1 | 
গজানাঁঞ্চ গজৈরেবৎ জ্বেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে ॥ 

ম. ভা. মো. ধ. ৩০1১২ 

মনু কহিলেন, ব্ৃছম্পতে ! যেরূপ মৃগদ্বারা মৃখ, পক্ষিদ্বার! পক্ষী এবং 

পাঁজদ্বার! গজ ধূত হইয়! থাঁকে সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ পরমেশ্বর কেবল 

জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়| থাকেন | 

গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে | ইতি গীকাঁকার| মৃথেণ মৃশীইব জ্ঞানেন 
স্থজাতীয়েন জ্ঞেয়ং| 

একক্তমগ্র্যং পরমং পদ্দং যৎ 

পশ্যন্তি ত্বাং সুরয়ো জ্বানদৃশ্যম্। 
বি. পুং ৫1১/৪৫| 

বর্ষা কহিলেন, তুমি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, তুমি জ্ঞান দৃশ্য অর্থাৎ 

কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তৌমাকে দেখা যাঁয়, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং 

পরমণদ, পণ্ডিতেরা তোমাকে সেই জ্ঞানচক্ষুদ্বার দর্শন করিয়া! থাঁকেন। 

সর্বগহ সচ্ছদাত্মানং জ্ঞানচক্ষর্নিরীক্ষতে | 
অজ্ঞানচক্ুর্নেক্ষেত ভাম্বতং ভানুমন্ধবৎ ॥ 

আ'. বো. ৬৪| 

, অন্ধব্যক্তি যে প্রকার. নূর্ধযকিরণ দেখিতে পাঁয় না, অজ্ঞানচগ্ষু- 

ব্যক্তিগঠও সৈইরপ পরমাত্বরে দর্শন করিতে পাঁরে ন।, কিন্তু ধন্ার! 
জঞানচু্ট লীভ করিয়াছেন ডাহার! সত আস্থ্রপ ও জ্ঞানম্বরূপ আত্মাকে 

সর্ব দর্ববশীতরূপে দর্শন করিয়। খাকেন। 



জ্ঞানকাঁও ও বর্ধর্কাণ্ড।. ৬৯ 

বোধেহপ্যন্থভবেো যয ন কথঞ্চন জায়তে । 

তং কথং বোঁধয়েৎ শীস্রৎ লো নরসমারতিৎ। 
প. দ. ৩/১৯| 

জ্ঞানপ্বরূপ পরত্রহ্ম যাহার কোন প্রকারে অন্ুভবশীম্য না হয়েন, 

মেই নরাক্কতিধারী মৃৎ্পিগুসদৃশ ব্যক্তিকে শাস্তে কি কারে এন রা 
বুঝাইবেন? 

জিহ্বা মেহস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জাঁয়ৈ কেবলং বা | 
ন বুধ্যতে ময়া বৌধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥ 

প.দ. ৩২০ 
আমার জিহ্বা আছে কি না ইহ। বল1. যে প্রকাঁর লজ্জার বিষয়, 

নিত্য জ্ঞানম্বরূপ পরমাঁত্মাকে আমি কোন রূপে জানিতে পারি না ইহ! 
বলাও সেইরূপ অযুক্তিকর | 

যাহ] চর্মচক্ষে দেখা যাঁয়ঞতষ্ছাকেই যে কেবল প্রত্যক্ষ দর্শন বলে, 
আর যাহা জ্ঞানচক্ষে দেখা যায় তাঁহাকে যে প্রত্যক্ষ দর্শন বলে না এরূপ, 
নহে ; সাঙ্য দর্শনের ন্যায় নিরীশ্বর শান্্ও প্রত্যক্ষ, অনুমান গু শাস্ত্র 
এই তিন প্রকার প্রমাণের উল্লেখ স্থলে জ্ঞানচক্ষের দর্শনকে প্রত্যক্ষ 
দর্শন বলিয়। স্বীকাঁর করিয়াছেন * | যথা, 

% বৌদ্ধ শানে পাঁচ একার .চক্ষুর ( অর্থাৎ দর্শন শক্তির ) কথ! 
লিখিত অতো? ঃ যথা, 

১ম, মাংস চক্ষু | 

২য়, ধর্ম চক্ষু | (ইহাকে বোধ হয় শ বলাযায়| ) 
ওয়, প্রজ্ঞান চক্ষু | 
৪র্থ, দিব্য চক্ষু | 

৫ম, বুদ্ধ চক্ষু | 

শি 24 
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৭০ : হিন্দুশাস্ত্র। 

যোগিনামবাহ্গ্রত্যক্ষত্বান্ন দৌষঃ। 
সা" এ. ভা. ১৯০ স্বত্ব | 

ভগবান ্রীরুফণ যখন অর্জনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান তৎকাঁঞ্জে 
এইরূপ বলিয়াছিলেন-_ 

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎনসং পশ্যাদ্য সচরাঁচরং | 

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রফমিচ্ছসি ॥ 

নতু মা শক্যসে দ্র্্মনেনৈব নবচক্ষুষা। 
দিব্যৎ দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ 

গী. ১১1৭-৮ 

হে অর্জন! স্থাবর জঙ্গম ও পণ্ড মনুষ্যাদি স্ঘলিত ব্রহ্মা সকল 
এবং অন্য আর যাঁহ। কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছাঁকর সে সমস্ত, আমার 
এই এক বিরাট দেহের মধ্যে দর্শন কর। কিন্তু তোমার এই চর্ম 
চচ্ষুদ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না । আমি তোমাকে দিব্য 
চক্ষু প্রদান করিতেছি তাহাদাঁরা তুমি আমার এই এশ্বরীয় ব্যাপার 

দর্শন কর | 
এই শ্লোকের চীকাঁয় ভীবান্ প্রীধরম্বামী লিখিয়াছেন, “অনেনৈক 

্বীয়েন চর্মচক্ষুষ! মাঁধ ড্রফূং ন শক্যসে শক্তোন ভবিষ্যমি | অতোঁ- 
দিব্মলৌকিকং জানাত্বকং চক্ষুত্তভ্যং দদামি 1" 

মুনির! রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,-- 

বুদ্ধভান প্রাপ্ত হইলে সেই বিদ্ধ অরস্থায়-যাহাঘুর/ভুত, িষ্যৎ, 
বর্তমান সব দেখা যায়, বা জান! যায় তাহার নার্মবৃদ্ চক্ষু 

বনি পাপ 00701. 22) ৫1 48 1500, 70% 7 254, 

 ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,_ 
“বুদ্ধে। ভগবান্ পঞ্চচক্ষুঃ মমন্বাগীতঃ | ৃ 

ল. বি" ১ম অধ্যায়। 



জ্বানকাঁও ও কর্ধাকাণড। ৭১ 

অর্ধগৎ নিত্যমেব তাং জ্ঞীনচক্ষুর্ব্মিলোকয়েৎ ৭51 

যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরহ |) ৭২। 

রি হিপশ্যন্তি চিম্মাত্রৎ ত্বাৎ ন চান্যথা 11481 

অ রা. উত্তরকাণ্ড) ২য় সর্ণ | 

সর্বব্যাপী, নিত্য একমীত্র অদ্বিতীয় বস্তু যে তুম তোমাকে জ্ঞান- 

চক্ষে দর্শন কর! যায়| ৭১1 যোগিগণ তোমাকে আপনাদের দেহের 

মধ্যে অন্বেষণ করেন | ৭২। অন্বেষণ করিয়। চৈতন্যম্বরপ তোমাকে 

তাহার! নিশ্চয় দর্শন করেন | ৭৪ | ্ 

মহর্ষি অফ্টাবক্র বলিয়াছিলেন_- 

মশরীরমহো! বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুন] | 

ইতশ্চি কৌশলাঁদেব পরমাত্বা বিলোক্যতে ॥ 
অ. সং ২৩! 

আমি এক্ষণে দেহ এবং জগতের চিন্তা পরিত্যাঙধ করিয়া কোন 

কৌশল ক্রমে পরমাত্রীকে অবলোঁকন করিতেছি | 

বশিষ্ঠদেব রাঁমচন্দ্রকে বলিয়াছিলে ব১ রে 

ভীতঃ পান্থইবাহিভ্যঃ পুক্কশেত্যইব দ্বিজঃ | 
দূরে তিষ্ঠতি চিন্নীত্রমিক্ড্রিয়েভ্যোছ্যনাময়ং | 

যো, বা. উপ. একরণ। 

সর্প ভয়ে ভীত পথিক যেমন দূরে পলায়ন করে, চগ্ডল হইতে 
দ্বিজ যেমন দূরে সরিয়| যান, সেইরূপ অনাঁময় ( নির্ধকীর ) চৈতন্য- 
স্বরূপ পরত্ন্ধ ইন্জরিয়ণণ হইতে দুরে অবস্থিতি করেন | অর্থাৎ তিনি 

কখন ও কোন ব্যক্তির কোন ইন্দ্রিয়ের গৌচর হন না| * 

বিডির যারা রোযার ্যারিরা এজ তেরালিলের রা 

* 1199110] 6য3082 0101) 91801 টা টি ৮০ 6795 

€90 এম টাটা টাচ চপল পরার ০ম 

রি 09%7 ঢ৪৪০মাঞে, 00,199 



4 হিন্ৃশান্তর। 

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন,_ 

সর্বশক্তিরনস্তাতবা সর্ববভাবান্তরস্থিতঃ | 
অদ্ধিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

সর্ধশক্তিযুক্ত এক অনস্ত আত্মা! সর্ব স্তর মধ্যে অবস্থিতি করিতে- 

ছেন, সেই অদ্ধিতীয় চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি অন্তশ্তক্ষুদ্বারা দর্শন 

করেন, তিনিই সত্য দর্শন করেন | 

নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসন। 
হয় কি না? 

নমস্তট্মৈ নমস্তন্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্বনে | 
নামরূপৎ ন যন্যৈকে। যোহস্তিত্বেনোপলতভ্যতে॥ 

বি. পুং ১1১৯/৭৯[ 

গ্র্লাঁদ কহিলেন, বাহার নাঁম নাই, রূপ নাঁই, কেবল আছেন এই- 

মাত্র রূপে ধীহাঁকে জান। যায়, সেই বিশ্বের মহান আত্মাকে বার 

বার নমস্কার করি 

দ্বয়োর্মধ্যে গতৎ নিত্যমন্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ | 
গ্রকাশনৎ প্রকাশ্যানামাত্বীনং সযুপান্মরছ | 

যো. বা. উপ. প্রকরণ | 
. অস্তি এবং নাস্তি এই ছুই পক্ষের মধ্যস্থিত, নিত্য এবং সকল 
প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশক যে পরমাত্বাতীহীকে আমর! উপাসনা করি| 

', অশিরম্কমকায়াতমশেষাকারসংস্থিতমূ। 
অজতঅমুচ্চরন্তৎ স্বং তমাত্বীনমুপাস্মছে ॥ 

যো. বা. উপ. গ্রকরণ। 
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যিনি মস্তকাঁর্দি অবয়বরহিত, যিনি প্রত্যেক বস্ততে সমভাবে 

অবস্থিত, যিনি “আমি আছি” এই কখ| অজত্রবার উচ্চারণ করিতেছে, . 
আমর! মেই পরমা স্বীকে উপামনা করি| 

তিষ্ঠন্নপি হি নাঁপীনো গচ্ছন্নপি ন গচ্ছতি | 
শীস্তোহপি ব্যবহারস্থঃ কুর্বননপি ন লিপ্যতে ॥ 
এষ এব সদা তোষ্যঃ স্তত্যো ধ্যাতব্য এবচ। 

জরামরণনম্মোহাঁদনেনোতীর্্য গম্যতে ॥ 
যে।. বা. উপ. প্রকরণ | 

যিনি সর্বত্র স্থিত হইলেও কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত নছেন। যিনি 

সর্বত্রগ্ামী হইয়াও গীমনশীল নহেন, যিনি শাস্তভাবে থাক্রিয়াও 

সজন পাঁলনাঁদি কার্ধ্য সম্পাদন করেন, অথচ যিনি সকল কাঁর্ষেই 

নির্লিগু, 
সেই পরমাত্মাঁকে সর্ধদা তু করা এবং তীছাঁর ধ্যান ও স্তব 

কর! সকলেরই কর্তব্য | ইহা! করিলেই জরা মরণ হইতে উত্তীর্ণ 

হয়! যায়। 

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে৷ দেবস্য ধীমহি। 
গায়ন্ত্রী | 

আমরা নেই জগৎএরসবিত। দেবতার পরম শক্তি ও জান বা 

উজ্জ্বল আবির্ভাব ধ্যান করি | ৯ | 

 সিমপ্মতাররানি 

* আঁধাঁরাধেয় সন্বন্ধাৎ গায়ন্্রী ব্রক্মণঃ ত্বয়ং | 

্রাঙ্মণ সর্ধন্ গীয়ন্রী কবট | 
গায়ত্রী পরবক্গেত্রু ধার স্বরূপ, এই আধার আখের সন্ধপরযুক্ত 

গায়জীতে হুয়ঞকলদূপে বউ । 
প্রণব ক গীয়ন্র। ত্রিতয়েন চ1| 

উপাঁদ্যং পরমং ব্রন্ম আত! যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ 
রঘুনন্দন, আহ্নিকতত্ধৃত বচন | 

৮: 



৭8. হিন্ুশীস্্। 

“মত্যৎ জ্ঞানং পরমানম্দরপ আত্মেত্যেবং নিত্য- 

 দৌপাঁসনং স্যাৎ। নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাঁলীত ধীরঃ 1” 
ুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে,--৩| ৩। ৬৮ স্থত্রের ভাষ্য 

ভগীবাঁশ্ মধস্বামিধূত কমঠ শ্রুতির বচন | 

সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরেরই প্রতিদিন 

উপানন| করিবেক | জ্ঞানী ব্যক্তি অন্য কাহারও উপাঁসনা করিবেন নখ। 

আঁত্বীনমেব প্রিয়মুপাপীত। য আত্মীনমেব প্রিয়- 
মুপান্তে ন হাস্য প্রিয়ং গ্রমায়ুকং ভবতি | 

ৃ শত | 

পরমাত্মীকেই প্রিয়রপে উপীসন1! করিবে | যিনি পরমাত্মীকে 

প্রিয়রপে উপাঁনন করেন, তীহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না| 

তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ববং এতদম্বৃতমতয়ং শীস্ত উপাঁসীত। 
শ্রুতি | 

নেই যে এই ব্রহ্ম ইহ পুর্বে আর কেহ নাই, ইনি অমৃত ও অভয় | 
শান্ত সমাহিত হইয়| ই্ীর উপাসনা কর | 

প্রণবোধন্থঃ শরোহ্যাত্ম। ব্রহ্ধ তললক্ষ্যমুচ্যতে। 

অপ্রধত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্ৃম্ময়ো। ভবেৎ॥ ৪ ॥ 

মু. উ. ২।২|৪ শ্রুতি | 

প্রণবকে ধনুঃন্বরূপ » আত্মাকে শরম্বরপ, এবং ত্রদ্মকে লকষ্যম্বরূপ 
করিয়! বলিয়াছেন | প্রমাদশৃন্য হুইয়! পরত্রদ্কে বিদ্ধ করতঃ 

] প্রণব, ব্যাহ্ৃতি, এবং গায়ন্ত্রী এই তিনের দ্বার সেই পরম ব্রহ্মই 

উপাননার বসন্ত হয়েন, ধাহ1তে আমাদের আত্মা মকল প্রতিষ্ঠিত রহি- 

য়াছে। অর্থাৎ ধাছাকে আয় করিয়া! আমর! সকলে জীবিত আছি। 
| 9 



জানকাঁও ও কর্শকাঁওড। ৫ 

শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তম্ময় হইয়1 থাঁকিবে | অর্থাৎ শর যেগ্রকাঁর 

লক্ষ্যের মধ্যে প্রবিউ হইয়া খাঁকে, সেই ভাবে ব্রঙ্গেতে অবস্থিতি . 

করিবে । 

“পরেণ শব্দস্য তাদ্দিধ্যৎ ভূয়ন্তবাতুন্থবন্ধঃ ।% 
বে. স্থ্, ৩| ৩1 ৫৪1 

পরমেশ্বর এবং ভীহার ভক্তদের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি, 
এবং তাদ্দিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকুল ব্যাপার এই ছুইটীই পরমেশ্বরের মুখ্য 
উপাঁসন|। 

মধ্স্বামী এই স্ৃত্রের ভাঁষ্যে লিখিয়াঁছেন,- 

“পরমা্মৈব তক্ত্য। দর্শন প্রাপ্য মুক্তিৎ দদাঁতীতি 
গ্রধান সাধনত্বাৎ ভক্তিঃ করণত্বেনোচ্যতে 1৮ 

পূ. প্র.দ, ৩। ৩1৫৪ | 

বেদান্ত দর্শন আরও বলিয়াছেন, 

ভূনঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্্রৎ তথা হি দর্শয়তি। 
বে. স্ব. ৩) ৩1 ৫৮ | 

কর্মকীণ্ডের মধ্যে যেমন অশ্বমেধাদি যজ্ঞই তেষ্ঠ, সেইরূপ সকল 

প্রকার উপাঁসনার মধ্যে ভূমা, মহান্ পরমেশ্বরের উপ]সনাই শ্ে্ঠ, 

ইহ! বেদে কছেন। 

& স্তরের ভাঁষ্যে ভর্মবান্ মধস্ামী নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনটী 

উদ্ধৃত করিয়া! দিয়াছেন; যখা,_ 

ভূমৈব দেবঃ পরমোস্থ্যপাঁস্যো- 

নৈবাঁভূমী ফলমেযাং বিধতে। 
পু. প্র.দ- ৩/৩।৫৯ স্থত্রের ভাঁষ্ে শ্রীমান্ 

_ মধম্বীমিধুত গৌপবন শ্রুতির বচন | 



৭৬. ছিলুশস্্ | 

ভূমা মহাঁন্ পরমেশ্বরই পরম উপাস্য দেবতা; তাঁহার উপাঁসনা 

স্বারা যে ফল লাভ হয়, অতুম! অর্থাৎ ক্ষুদ্রের উপাসনার দ্বার সে 

ফল লাভের আশা নাই। 

ন চক্ষুষ। গৃহাতে নাঁপি বাচ। 

নান্যৈর্দেবৈস্তপস। কর্মণ। বখ। 
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ব- 

স্ততস্ত তং পশ্যতে নিফলং ধ্যাঁয়মানঃ ॥ 
মু. উ. ৩1১1৮| 

চক্ষুঃদ্বীরা, কি বাঁক্যদ্বার1 কি অপরাপর ইন্দিয়দ্বারা, কি তপসা। 

বা যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা! তীহাকে প্রাপ্ত ওয়! যাঁয় না| কেবল বিশুদ্ধ- 

সত্ব ব্যক্তির] জ্ঞানপ্রমাদে ধ্যান করতঃ সেই নিষ্ষলঙ্ক পক্ষকে দেখিতে 
পান। | 

সমানক্তং যথ] চিত্তৎ জক্তোর্বিষয়গোচরে | 

যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কে। ন মুচ্যেত বন্ধনীৎ ॥ 
ূ প. দূ. ১১। ১১৫ | 

জীব সকলের অন্তঃকরণ বাহ বিষয়ে (অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ও ধনাদিতে) 

যে প্রকার স্তাসক্ত হয়, ব্রদ্গেতে যদি ক্ষণকালও সেরপ নিবিষ হয়, 
তবে কোন্ ব্যক্তি আঁর সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত ন1 হয়? 

যুঞ্জন্নেবং সদাত্বীনং যোগী বিতকলাষঃ | 
সুখেন ব্রহ্মনংস্পর্শমত্যস্তং জুখমশ্মতে || 

| শী. ৬।২৮| 

যোগী ব্যক্তি সর্ধদ! পরমাত্বীতে মনঃসমাধাঁন করতঃ পাঁপবিহীন 

হুয়েন এবং লুখেতে ব্রহ্মমংস্পর্শরূপ আত্যস্তিক দুখ উপভোগ 
করেন| 
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পাঁগুব্েষ্ঠ যুধিষ্ঠির যৎকালে মহাপ্রস্থানে যান, তখন হুদয়ে নিরা- 
কার পরক্রন্ষের ধ্যান ও চিত্ত করিতে করিতে শিয়াছিলেন | যথা” 

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ববাৎ মহাত্মভিঃ | 
হৃদি ব্রহ্ম পর ধ্যায়ন্নাবর্তেত যতোগতঃ ॥ 

ভা. ১। ১৫1৪৩। 

মহারাজ ফুবিির হৃদয়ে পরব্রদ্ষকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তর 
দিকে গমন করিলেন। তাহার হাত! পুর্ধবপুকষণণ সকলেই সেই 

দিকে গমন করিয়াছিলেন | সে পথ অবলম্বন করিলে আঁর ফিরিতে 
হইত ন।| * 

একদা অর্জুন ভগীবান্ শরীরকে এইরপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন 

যথা১--- 

অদৃশ্যে ভবন! নান্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি | 

অবর্ণমীশ্বরৎ ব্রহ্ম কথৎ ধ্যাঁয়ন্তি যোগিনঃ ॥ 
উ, শ্লী, ১1৩৫ 

হে কেশব! যে ব্যক্তি যে বন্ডু কখন দর্শন করে নাই, সে ব্যক্তির 
পক্ষে সে বস্তুর চিন্তা! সম্ভবপর নহে এবং দৃশ্য বস্ত যাহ! ফিছু সমস্তই 
বিনশ্বর, অতএব যোগিগণ রূপাদ্িবিহীন যে পরগ্েশ্বর ঝ ব্রহ্ম, তাহার 
কি প্রকারে ধ্যান করিয়! থাকেন? 

ভগবান্ জী কহিলেনঃ_- 

উ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণৎ মধ্যপূর্ণৎ যদা ত্বক । 
সর্বপুর্ণৎ সআত্মেতি লমাধিস্তস্য লক্ষণং ॥ 

উ, শী. ১| ৩৬| 



৭৮ হিন্দুশাজ। 

উর্দ, অধঃ ও মধ্য সকল স্থাঁনই পরমেশ্বর কতৃক পরিপূর্ণ রহিয়াছে; 
'মেই সর্বপূর্ণ পরমাঁত্বাকে যিনি এতাদৃশ রূপে ধ্যান করেন ব1 দর্শন 
করেন, তাহাকেই সমাধিপ্রাণ্ত বলিয়। জানিবে * | 

ভগবান্ শিব নিম্নলিখিত প্রকারে ব্রক্ষধ্যান ও ব্রহ্ম. পুজার ব্যবস্থা 

লিখিয়াছেন -- 

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহ্মূ 
হরিহরবিধিবেদ্যৎ যোগিতি্ধ্যানগম্যমৃ। 
জননমরণভীতিভ্রংমি নচ্ছিৎস্বরূপয্ 

অকলভূবনবীজং ত্রদ্ধ চৈতন্যমীড়ে। 
ধ্যাত্বৈবং পরমৎ ব্রহ্ম মাননৈরুপচারকৈ৫। 
পুজয়েৎ পরয়া ভক্তয। ত্রহ্মসযুজ্যহেতবে ॥ 

ম. নি, ভ. ৩1 ৫০-৫১ | 

নিরীহ, নির্ব্িশেষ, ব্রহ্ধ! বিষ্৮ ও শিবাদির বিদিত, যোশীদিগ্নের 
ধ্যানগ্ম্য, জন্মমরণভয়হারী, অত্যম্বরপ এবং জ্ঞানস্বরূপ যে বিশ্ব- 

কারণ ব্রঙ্গচৈতন্য, তাঁহাকে আমি হদয় পদ্মে ধ্যান করি| ৫০1 

্ রর 

৯ ভগবান শিব ত্রহ্ষধ্যান সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, 

ঈদৃশং তাঁদৃশং মৌখ্যমিতি বক্ত,ং ন শক্যতে। 
দৃশযাতে পুলকাদ্যৈশ্চ তদ্ত্রক্ষধ্যানমুচ্যতে ॥ 
যৎ স্ুখং বিদ্যতে ধ্যানে দেহাবেশকরং পরং | 

কথিতুং নৈব শরোমি প্রবুদ্ধভূ সমাধিতঃ ॥ 

্রহ্মধ্যানামৃতীনন্দপরাঃ স্ুক্কতিনৌনরাঃ | 

ক্ষণেৎপ্যন্তহ্থিতে তন্মিন্ শোঁচয়স্তি হতপ্রভাঃ ॥ 

কুলার্ণব, ৫ম খওড, ৭ম উল্লান| 



জ্ঞবানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ৭৯ 

পরত্রদ্দের এইরূপ ধ্যান করিয়া ত্রক্ষপাযুজ্য লাভের নিমিত্ত সাধক 
পরম ভক্তির সহিত মাঁনসোপচারে * তাহার পূজ। করিবেন | ৫১ | 

এতদ্্যতীত ভঙ্বান্ শিব নিরাকার পরমেশ্বরের পুজা ও উপাঁসনা- 

সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়! খগিয়াছেন|। সংক্ষেপে তাহার মধ্যে আমি 

এস্থলে ছুই একগী মাত্রের উল্লেখ করিব, যথণ,__- 

পুজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনং | 

সর্বত্র সর্বকাঁলেষু সাদয়েছুদ্ষাধনম্ ॥ 

অন্াঁতো৷ ব৷ কতন্সানে৷ ভূক্তো বাপি বুভূক্ষিতঃ 

পুজয়েৎ পরমাত্মানৎ সদ! নির্্মলমাঁনসঃ ॥ 
ম. নি. ত. ৩৭৭-৭৮ | 

পরমেশ্বরের পুজাতে আঁবাহন বিসর্জন কিছুই নাই,যে কোন 
স্থানে বা যে কোন কালে পরব্রদ্দের সাধনায় প্ররত্ত হইবে | 

স্নান করিয়াই হউক ব| না করিয়াই হউক, আহারের পরেই হউক: 

বা পূর্বেই হউক, নির্মলচিত্ত হইয়! সর্বদা পরমাত্বার পুঁজ করিবে | 
ইত্যাদি| 

আভা 

সাধনের প্রয়োজনীয়তা । 

ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত একাঁগ্রচিতে কাঁতরভাবে তাহাকে 

প্রর্থনা করা এবং চিস্তীশীল হইয়। সর্ধদ1 মনের মধ্যে তাহার বিষয় 

বিচাঁরকরাই তাহার প্রধান সাধন | এইজন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন, 

* গান্ধং দদ্যান্মহীতত্্ৎ পুষ্পমাকাশমেব চ | 

ও ধুপং দদ্যাদ্বামুতত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ। 

নৈবেদ্যং তোয়তদ্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্বনে ॥ ৫২॥ 
ম. নি. ত. ৩৫২ 



চি + হিনদুশাস্ত্র। 

নায়মাত্ গ্রবচনেন লত্যো- 

ন মেধয়। ন বন্ুনা শ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃগুতে শেন লত্য- 
স্তস্যৈষ আত্মা বৃগুতে তন্ুৎ স্বামূ॥ 

মু. উ, ৩য়. মুণ্ডক, ২য়, খণ্ড; 
কঠ উপ, ২য় বল্লী| 

'বনু বাঁক্যাড়ম্বরদ্বারা। বা মেধণদ্বার। অথবা] শ্রবণদ্বার1! এই আত 

লব্ধ হন না, যেসাঁধকের নিকট ইনি গ্রকাঁশিত হইতে ইচ্ছ! করেন) 
তিনিই ইহাকে লাভ করেন, এবং ভীঁারই নিকট ইনি স্থীয় মূর্তি 
প্রকাশ করেন। * 

যতে বাঁচে নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনন সহ। 

সাধনাঁদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ঞ্চবমূ ॥ 
শি' সং. ৫1১৮৩| 

যেজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্বাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত 

বাঁক্য প্রতিনিরগ হয় সাধন করিলে সেই বিশ্বগুক পরমেশ্বর মাঁধকের 

নিকর্ট'ম্বয়ং প্রক।শিত হন + | 

* ঈশা তাহার শিষ্যগীণকে বলিয়াছিলেন ১ 
4816) 9120. 1 311911 199 £7%) ০) 8991৩ 200. 79 81191] 210) 1000010 20৫ 

16 810911109 ০%92090 ৪০ 700. : 
চা: 95০1 009 609৮ 83190) 19০91%86 ) 800. 109 29৮ 866198 20990 1 

' 800. 69 1000 0096 100009%8 1 81181] 199 09090, 7 
[0 3127, 

9৮ [ঠগলঘাঘ। ডা], 798, 
1 ৫০ 1? 07০0. 00658 892 [000ঘ19089, 00 116698৮ ৮) ৮25 ০:০9 

0009736700106 ; ] 
1? ৮5০৪, ৪96105৮1097 83 81101) 100 86910163802 7561. 85 10£1711 

৫0198810195 ) ৃ 

[16] 87915 800 01009186900 90909001009 0000) 2004800 00৫ 

1080দ্19009 ০৫009. 
00 31970, 

78070889) 1, 246, 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড । . ৮১ 

স্বরূপরুদ্ধ্যা যদ্বেদ্য দেব লক্ষণৈঃ শিবে। 
লক্ষণৈরা গ্মিস্ছনাং বিছিতং তত্র লাধনম্ ॥ 

ম. নি. ত. ৩1১০ | 

স্বরূপলক্ষণের দ্বার বা তটস্থ লক্ষর্ণের দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই 
জাঁন। যায়| বাহার! লক্ষণের দ্বার ব্রন্মকে প্রাণ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, 
তাঁহাদিগের সাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে জানিবে | * 

বেদে বলিয়াছেন $-- 

আত্ম! বারে দ্রষব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে! নিদিধ্যা- 
নিতব্যঃ | 

পরমাত্বার সহিত সাক্ষাৎকাঁর করিবেক, তীঁহাঁর বিষয় শ্রবণ, মনন 
এবং মিদিধ্যানন ( অর্থাৎ ধ্যানকরিতে ইচ্ছ! ) করিবেক। 

ভগীবান্ ব্যাস বলিয়াছেন £-- 

সহকার্যযস্তর-বিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতে। বিধ্যাঁ- 
দিবৎ। 

বে. হু. ৩1818৭| 

বাহার! পরমেশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছাঝরেন, ভাহাদিগের অস্বন্ধে 
বিধি এই যে, তীছার! তৎনহকীরী বিষয় তিনটী অঞ্রে সাধন করিবেন | 
য্থখ। ১জ্ঞানবান্ লোকের নিকট যাইয়]| তাহার বিষয় শ্রবণ করিবেক, ৃ 

তদ্বিষয়ে চিন্তা! করিবেক এবং নির্দিধ্যানন অর্থাৎ তাঁহার সহিত নাক্ষাৎ- 
কারের জন্য সর্ধদ| ইচ্ছ। করিবেক | ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্বের্ব বণ, 
মনন, নিদিধ্যানন, এই তিনটার অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং 
ইহাই বিধি। 

অনি ািনিজাটিরিরেরারি যারা রাযি রা রা লারার 
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৯১১ 



৮২ হিন্দুশাস্ত্র। 

ূর্ণপরজ্য দর্শনে, ১ম স্ত্রের ভাষ্য দিশ্নলিখিত নারদীয় বচনটা 

' উদ্ধৃত করা হইয়াছে 7 যথা, 

শ্রবণৎ মননঞ্ব ধ্যাঁনৎ ভক্তিস্তথৈব চ। 

সাধনৎ জ্ঞানসপ্পতৌ গ্রধানং নান্যদিষ্যতে। 

ন চৈতাঁনি বিনা কশ্চিজজ্ঞীনমাঁপ কুতশ্চন ॥ 

শ্রবণ, মনন, ও ধ্যাঁন-অভ্যাস এবং যখোপযুক্তরূপ ভক্তি, এই কয়ে- 

কটী জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানরপ সম্পত্তি লাভের পক্ষে 

প্রধান সাধন | এই শ্রবণ মননাদি সাধন ব্যতিরেকে কেছ কখনও 

( ঈশ্বর বিষয়ক ) জ্ঞীন লাঁভে সমর্থ হন ন1| 

.নিত্যাত্যনননীলস্য স্বয়ং বেদ্যৎ হি তন্তবেৎ। 

তৎ জুক্ষনত্বাদনির্দেশ্যৎ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ 

দক্ষ, ৭| ২৬ 

. মেই সনাতন পরব্রদ্ ইত্জিয়াতীত বন্ধ, স্বতরাং নির্দেশের বহির্ভূত 

কিনতু নি্যঅভ্যাসুশীল ব্যক্তির সন্ধে তিনি মতা, অর্থাৎ 
আপনিই অনুভূত হন | 

ৃ 
এল ০৯০ 

“ষম্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্ব প্রকাশ তবেত্ততঃ 

স্বগ্রকাঁশে যতন্তম্মাদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকঃ ॥ 

৫ শি. সৎ' ১|৫৩| 

যেছেতু পরমেশ্বরের প্রকীশক নাই) এজন্য তাঁহাকে স্বপ্রকাশ কছা 

যায় অর্থাৎ তিনি আপনি আপনাঁকে সাধকের নিকট প্রকাশিত 

করেন এবং যেহেতু তিনি স্বপ্রকাশ, এজন্য তাঁহাকে জ্যোঁতিঃম্বরূপ 

বল! হয়| 

রহ্মমাক্ষাৎকুতিস্তেবং বিচারেণ বিনা নৃণীৎ। 

আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন নতস্তৃবতি কুত্রচিৎ ॥ 

ৃ .. প' দ' ৯| ৩০ 



জ্ঞানকাও্ড ও কর্মকাণ্ড । ৮৩ 

মনের মধ্যে ব্রক্ষতত্তবের বিচার ব্যতিরেকে কেবল শীস্ত্র-উপদেশ 

দ্বারা কখন কোন ব্যক্তির পরব্রদ্ষের সাক্ষাৎকারলাভ হয় না | 

বিচার্ধ্যাপ্যপরোক্ষেণ ব্রহ্গাক্মানং ন বেত্তি চে । 

অপরোক্ষ্যাহ্বসানত্বাৎ ভুয়ো! ভুয়ো বিচারয়েৎ ॥ 
প.দ. ৯। ৩২ ॥ 

যদি কেহ বিশিষউরূপে বিচার করিয়াও পরব্রহ্ষকে অপরোদক্ষে 

জানিতে সমর্থ না হয়) তখাঁপি পরোক্ষ জ্ঞানের অবসানের নিমিত্ত 

ভূয়োভুয়ঃ বিচার করিবেক| 

ব্বদেহমরণিং কৃত্ব। গ্রণবঞ্ধোতরারণিৎ | 

্যাসনির্ধনাত্যানত বিষুণৎ পশ্যেগ্বদিস্থিতং ॥ 

নাং, সং) ৭ম অধ্যায় | 

আপনার দেহকে অরনি এবং গুঁকারকে উত্তরারণি * করিয়1' 

ধ্ানরূপ মথন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, ভণবান্ বিষ্ুঃ অর্থাৎ পরমে-, 

শ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। 

নিত্যমন্তর্িচারস্য পশ্যতশ্ঞ্চলং জগৎ। 

জনকস্যেৰ কালেন স্বয়মাত্মা গ্রনীদাতি। 
যো. বা. উপ. শ্রকরণ। 

যিনি আপনার মনের মধ্যে সর্বদা]! বিচাঁরপরায়ণ হন এবং এই' 

জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়িরপে দর্শন করেন, জনক- 
রাজার ন্যায় তাহার প্রতিও আত্মা কালক্রমে আপনাহইতে প্রসন্ 
হইয়] থাঁকেন | 

সি. ৫ রি ০২5 
৯ % ১ রি 7 ঃ 

ঠা হু 
এ চা 



৯৮৪. হিন্দুশাস্্র। 

তুলমীদাস বলিয়াছেন, 

শ্রবণাঁদিক সাধন করছি ছোঁড়ী সকল সংসার । 
নিৎসাঁধনরত অন্ুভূত হোঁয় ব্রহ্ম পরম বিচার ॥ 

দোহা । 

সাংসারিক ক্ষুদ্র কামম! সকলকে পরিত্যাগ করিয়ণ শ্রবণ, মনন, 
নিদ্দিধাঁনন প্রভৃতির সাধন কর | নিত্যসাধনরত ব্যক্তির পক্ষে 

বিচাঁরলভ্য পরমেশ্বর আপনিই অনুভূত হইয়! থাকেন। 
যখন সহত্র সহত্র নব্য ও প্রাচীন জ্ঞানী পঞ্ডিতরণ, এবং খষি 

সকল সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিরাঁকাঁর পরমেশ্বরকে উপলদ্ধি কর! যাঁয়, 
এবং উহার উপাসনাদ্বার। প্রাণমনকে যারপরনাই শীতল করা যায়ঃ 

অধিক কিঃ এমন শীতলতা! এমন মধুরতাঁ আঁর ত্রিভুবনের কোন বস্তুতে 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তখন বর্তমান সময়ের মলিন, বিষয়চিস্তা পূর্ণ, 

অস্থিরহৃদয় কৌন ভ্রাত1 পরীক্ষার ভাবে সন্দেহের সহিত হুই এক 

বার চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া সেই সাধনের ধন পিতা পরমেশ্বরকে যদি 

দেখিতে ন| পাইয়1 অন্ধকাঁর ব। ঝাপ'স। দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে 

একেবাতর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে যারপরনাই 

অন্যায় এবং অযুক্কিকর যে, “নিরাকার পরমেস্বরকে উপলন্ধি করা 

যায় না”+, অথব| “পাক্ষাৎ সধ্বন্ধে তাহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি 

দেওয়া আমাঁটেদের ঘটে না” ইত্যাদি । 

ভগীবান্ বশিষ্ঠদেব রামচজ্্রকে বলিয়াছিলেনঃ-- 

“সুলভশ্চায়মত্যস্তং সুজ্জেযশ্াত্মববন্ধুবৎ ৷? 

যৌ বা. উপ. প্রকরণ | 

এই পরমাত্বা অতীব স্থুলভ এবং আত্মবন্ধুর ন্যায় গজের ! 
ধাঁহাদিথের এখনও ব্রহ্মদর্শন ঘটে নাই, তাছাদিখের যদিও এ সকল 

কথায় শন্দেহ করিবার কিছু থাকে, ধীহাদিগ্রের ব্রহ্দর্শন ঘটি- 



জ্ঞানকাঁণ্ড ও কর্মকাণ্ড | ৮৫ 

ছে, উাহাদিখের আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, াহাদিগের সকল 

সন্দেহ চিরদিনের জন্য দুরীভূত হইয়! গিয়াছে / বেদে লিখিত 
আছে $-- পু 

ভিদ্যতে হ্ৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বমংশয়াঃ | 
্ষীয়ন্তে চান্য কর্মাণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরাঁবরে ॥ 

মু. উ. ২২৮ আতি| 

সেই পরাবর পরমেশ্বরকে দেখিলে, হৃদয়ের, গ্রন্থি সকল ভেদ 
হয়, এবং সকল প্রকাঁর সন্দেহ জাল ছিন্ন হয় ; ইত্যাদি | 

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে এইরূপ লেখ! আছে ৮-- 

তৎ পরৎ চিন্তয়েদূ-বস্ত স যোগী ছিন্নসংশয় ॥ 

যে যোগী সেই পরমপুকষকে চিস্তা করেন, তাহার সকল সন্দেহ 

বিন হইয়াছে। 

উপদেশ প্রদানের প্রকৃত অধিকারী কে? 

তঘ্িজ্ঞানার্ঘং স গুকমেবাভিগচ্ছেৎ.সমিৎপাণিঃ 

 শ্রোত্রিয়ং ত্রন্মনিষ্ঠং ॥ ১২1. 
মু.উ.১1 ২১২ 

নিত্য বিষয় জানিবাঁর নিমিত্ত উপায়ন হস্তে করিয়! খতিসম্পন্ন 
রহ্মনিষ্ঠ গুকর নিকট গমন করিবে | 

তম্মাদৃগুরুৎ গ্রপদ্যেত জিজ্ঞান্ুঃ শ্রে-য়উতমং | 

শানে পরে চ নিষাতৎ ব্রহ্মগ্যুপশমাশরয়ং 

ভা. ১১|৩২২। 



৮৩ হিন্দুশাস্ত্র। 

যে ব্যক্তি উত্তম এবং মঙ্গল বিষয় জানিতে ইচ্ছাঁকরেন, তিনি 
'বেদাদ্ি শাক্দরশী এবং ত্রক্ষধ্যানপরায়ণ, উপশমাশরয়ী গুকর আশ্রয় গ্রহণ 
করিবেন। 

নিমজ্ঞ্যোম্মজ্জতাঁং ঘোঁরে ভবান্বৌ পরমায়ণৎ । 
সস্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌরদচেবাগ, মজ্জভাঁং ॥| 

- ভা. ১৯| ২৬। ৩১| 

বাহার! জলে নিমগ্ন হইয়। যাইতেছেন, তীহাঁদিগের পক্ষে নৌক। 
যে প্রকার পরম আশ্রয় স্বরূপ হয়ঃ ঘোরসংসার সাগরে নিমজ্জন ও 
উন্মজ্জনকাঁরী (জীবশীণের ) পক্ষে ত্রদ্ষবিৎ সাঁধুসকলও .সেইরুপ 
হয়েন। 

ভগবান শ্রীরুষণ অর্জ্নকে বলিয়াছিলেন,_- 

তদ্দিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্মেন মেবয়। | 

- উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্ততুদর্শিনঃ | 
গী,81 ৩৪ | 

তত্তদর্শী জ্ঞানবিৎ মহা ত্বীগণকে নমস্কারদ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
দ্বারা এবং সেবাদ্বার জ্ঞান লাভ কর; তীহারা তোঁষাকে প্রকৃত 
জ্ঞানের উপদেশ করিবেন | 
| ততুদর্শা শব্দের অর্থ ভীধর স্বামী লিখিয়াছেন,_“অপরোক্ষানুভব- 
সম্পর? ঠ১অর্থাৎ হর ত্যক্ষরপে রদ অনুভব বা উপলবি 
কািতে পাঁরেনা চটি 

_ ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ- 

সুবিজ্ঞেয়ো বুধ] চিন্ত্যমানঃ | 
কঠ উপ্- ২| ৮| 

যেছেতু পরমেশ্বরকে অনেকে অনেক প্রকারে চিত্তাঁকরে, স্থতরাং 

প্রাকুতরুদ্ধি অশ্রেষ্ঠ মনুষাকর্তৃক উপটি হইলে, তিনি স্ুবিজে 
হুনন।| 



জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ড । ৮৭. 

ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেনঃ 

উপসীদেদ্-গুরুৎ প্রাজ্ঞং যল্সাদন্ববিমোক্ষণম্ | 
শ্রোত্রিয়োরূজিনোহিকাঁমহুতো। যে! ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ 

বি. চু. ৩৪| 

ধাহাদ্বার! বন্ধনহইতে মুক্ত হওয়। যায়, যিনি প্রাঞ্ঞ, বেদজ্ঞ, পাঁপা- 
চাঁরবিহীন, কামরহিত ও ত্রগ্ধজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মেই গুকরই উপাঁসন। করিবে | 

আত্তৌক্তিৎ খননং তথোপরি শিলাহ্থ্যৎকর্ষণং ্বীক্কৃতং 
নিক্ষেপঃ নমপেক্ষতে নহি বহিঃ শবৈস্ত নির্ঘচ্ছতি। 
তদ্বদ্ ব্রক্মবিদৌপদেশমননধ্যানাঁদিভি লভ্যতে 

মায়াকার্ধ্যতিরোহিতং ন্বমমলং তত্ব ন দুষুর্ক্তিভিঃ ॥ 

'ৰি. চু. ৬৭| 

গুপ্তধন আবিষ্কার বিষয়ে যে প্রকার বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তির বচন 

অনুসাঁরে মৃত্তিকাখনন, শিলাদিভেদন ও উৎক্ষেপণ করিলে, তবে 
কার্ধযসিদ্ধি হয়, সেইরপ ব্রহ্ষবিদ্ ব্যক্তির উপদেশ অনুসাত্ৰে ধ্যান- 
চিন্তনার্দি করিলে, তবে মায়াঁকার্যা তিরোছিত হুইয়| নির্মল আত্মতন্ব 

লাভ হয়| অজ্ঞ বা শঠ ব্যক্তির কুযুক্তি অনুসারে কার্ধ্য করিলে, কিছুই 

হয় ন1| 

ভগবান শিব বলিয়াছেনঃ. 

ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শীস্তং নিশ্চলমাননং | 

ধৃত্ব। তচ্চরণাস্বোজং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাঁবতঃ | 

ম. নি. ত. 

শাস্তপ্রকৃতি, স্থিরমতি, ব্রদ্ষজ্ঞানসম্পন্ন গক প্রাপ্ত হইলে, উহার 

চরণে ধরিয়| ভক্তিভাবে তত্ব বিষয়ক উপদেশ গ্রার্থন! করিবে | 



৮৮ হিন্মুশাস্ত্। 

সএেব সদৃরুঃ সাক্ষাঁৎ সদস্য ক্দবিতমঃ | 
তন্য স্থানানি সর্বাণি পবিত্রাণি শভানি চ। 

বিশ্বসার তন্ত্রে গুকগীত। স্তোত্র | 

যিনি সত্ন্থরূপ ও অতিহ্থত্মম বস্তু পর ব্রক্ষকে ভাঁলরপে জানেন, 

তিনিই সদ্গুক, ভীহার পক্ষে সকল স্থানই পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ | 
ভগবান শিব এতদুর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, ধীাহাঁরা পরক্রঙ্গে 

নিষ্ঠাবান নছেন এবং ধীহাঁর। ব্রদ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান না করেন, 
তীহাঁদিগের সমগ্র তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রকৃত অধিকার পর্য্যন্ত জন্মে 

নাই | যথা,__ 

'আস্তিকোহ্থ শুচির্দক্ষে। দ্বৈতহীনে। জিতেক্তিয়ঃ 1 
্রন্ধিষ্ঠো ব্রক্মবাদী চ ব্রন্ষী ব্রহ্দপরায়ণঃ | 
সর্ধহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্বপ্রাণিছিতেরতঃ | 
সোৎস্মিন্ শাস্েৎধিকারী স্যাতদন্যত্র ন সাক ॥ 

গন্র্ব তত্ত, দ্বিতীয় পটল 1 

যিনি ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বীনা করেন, যিনি পবিত্র স্বভাব ও 
যিনি পরমার্থতঃ একমাত্র ব্রহ্ম বন্ত ভিন্ন অন্য বস্তুকে প্রকৃত যন্তরূপে দর্শন 

করেন ন, ধাঁহাঁর ইন্দ্রিয় নকল শীস্তভাঁব ধারণ করিয়াছে, যিনি ব্রাঙ্গে 

আস্থাবান্ এবং যিনি ব্রক্মবাঁদী অর্থাৎ ব্রহ্মবিযয়ক উপদেশ প্রদান 

করেন, যিনি ব্রন্মৌপাঁনক ও ব্রন্মপরায়ণ, যিনি অর্ধ গুকাঁর ছিংসাক় বিরত 

এবং সর্ধজীবের মঙ্গলেঙ্ছু, তিনিই কেবল এই ত্তরশীস্ত্রের প্রকৃত 
অধিকারিরূপে মিরূপিত ছুন, অন্য কেহ হয় না! 

' তর্মবান্ শিব অধিঝারিভেদে নানীপ্রকীর গুক ও 'নাননাপ্রকার 

উপদেশের কথাও বলিয়াছেন | তর সকল গুলিরই কিছু না কিছু 
ফলাধিক্য যেমন লিখিতে হয়, তাঁহাও লিখিয়াছেন| কিন্তু পরব্রক্গ- 

বিষয়ক উপদেশেরই সর্ষাপেক্ষ। প্রাধান্ত বর্ণন করিয়াছেম | যথা, 
তিনি লিখরিয়াছেন,__ 



জ্ঞানকাঁ ও কর্মকা । ৮৯ 

পশুমন্ত্রগ্রদানে তু মর্ধযাদ। দশপৌরুষী 1 
বীরমন্ত্রগ্রদানে তু পঞ্চবিংশতিপৌরুবী ॥ 
মহাঁবিদ্যান্ সর্বাস পঞ্চাশৎপৌকুষী মতা । 

র্দযোগপ্রদানে তু মর্যাদা শতে 
চিক তন্ত্রবচন | 

যেগুক পশুমন্ত্র অর্থাঙ্গ (তস্ত্রোক্ পশ্বীচার, বীরাচার ও দিব্য!চাঁর 

রূপ যে তিন প্রকার সাধন আছে, তাহাঁরই ) পশ্বীচারের মন্ত্র প্রদান 

করেন, ভীহার মর্য্যাদ| দূশপৌকষী ; যেগুক বীরাচার মন্ত্র প্রদান করেন, 
তাহার মর্যাদা পঞ্চবিংশতি পৌকবী যিনি মহ্াবিদযা (দশ মহাবিদ্যা) 
মন্ত্র প্রদান করেন, তীহাঁর মর্যাদা পঞ্চাশৎপৌকষী; কিন্তু ষিনি ব্রক্মযোগ 
প্রদান করেন; তীহার মর্ধ্যাদী শত পৌকবী অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা! অধিক| 

পঞ্চদশীকর্তা৷ জীমৎ ভারতীতীর্ঘ মুনি লিখিয়াছেন, ধীহার! বুদ্দ- 
তত্ব অবথত নহেন, ভারা নিজেই, এখনও শোকের্ পাত্র ঃ যথা, 

অদ্বিতীয়ং ব্্মতত্বমসঙ্জং তন্ন জানতে | 
জীবেশয়োর্ায়িকয়োর্ক্ীথৈব কলহুং রা ॥ 
জ্ঞাত্বা সদা তততনিষ্ঠ নম মোদামহে বয়ং 
অন্থশোঁগম এবান্যান্ন পদ ॥ 

প. দ. চিত্রদীপ ২১৪-২১৫। 

যাঁহারা সকল পদার্থেই নির্পিগুরূপে অবস্থিত অদ্বিতীয় পরত্রন্গের 
বিষয় জানে না, তাঁহার! জীব এবং ঈষ্বরের বিষয় লইয়া কেবল মিথ্যা 
কলছে প্রবত্ত হয় মাত্র | তাঁহার! ভ্রান্ত, তাছাঁদিখের সহিতক্্জশশস্ 
আর বিবাদ কি করিব? ততত্বনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে দেখিলে আমা- 
দিগের আনন্দব্ৃদ্ধি ছয়, কিন্তু তাহাদিগকে ( অর্থাৎ নেই সকল ্রান্ত 

ব্ক্তিদদিগকে ) দেখিলে, আমবুদের কেবল শৌঁকেরই বৃদ্ধি হয়। * 

৯২ 



গুক ব্যতিরেকেও জ্ঞানলীভ হয় কিনা? 

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,_- 

বৈরাগ্যাত্যানশাস্্ার্ঘপ্রজ্ঞাগ্তরুবচঃ ক্রমৈঃ | 
পদমাঁসাদ্যতে পুণ্যৎ প্রজয়ৈবুয়াখবা ॥ 

“যো, বা. উপ, প্রকরণ | 

বৈরাগ্য অভ্যাস, শীস্ত্রতাৎপর্য্য-অবগতি, তীক্ষবুদ্ধি এবং গুকবাঁক্য 

এই কয়েকটা দ্বারা পুণ্যজনক সেই ব্রহ্মপদ লাভ ঘটে, অথবা কেবল 

এক বুদ্ধির দ্বারাও তাহ! লাভ করা যায়| 

তিনি আরও বলিয়াছেন, 

অন্মিন্ সংসারমংরস্তে জাতানাং দেহধারিণাঁং। 

অপবর্গক্ষমৌ রাম দ্বাবিমাবৃতমক্রমৌ ॥ 
একন্াবদডরুপ্রো ানঠীনচছানৈ শনৈঃ | 
জন্মুনা জন্ৃভির্বা্রি সিদ্ধিদঃ সমুদা্তঃ 
বিভীযঃ স্বাত্বনৈবাশ্ড কিিুৎপন্নচেতলঃ। 
ভবতি জ্ঞানসংপ্রাপ্তিরাকাশফলপাতব ॥ 

যো. বাঁ" স্থিতি প্রকরণ | 

হে রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে উৎপন্ন দেহধাঁরী মনুষ্যদিগের অপবর্গ 
অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে দুইটি উত্তম নিয়ম আছে জানিবে। 
তন্মধ্যে একটিতে অপ্পে অন্পে কর, উপ যুষকার্ের 

হর এক কেহ] বহনে মু টিলার 
জুযু্রিল্র, অপরটীতে কিঞ্চিৎ উৎপন্নচিত্ ব্যক্তি 

তন রে শিক্ষিত ব্যক্তি) আকশিহইতে ফল পতনের ন্যায় 

অতি শীত্র আপনাছইতে হুদয়ে জ্ঞানলাভ করেন। 



জ্বানকাঁও ও কর্মকাণ্ড | .. ৯১ 

দৈত্যকুলোস্ভব ভক্ত প্রধান প্রহ্নাদের জীবনে দেখিতে পাঁওয়া 

যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র উপদেশ প্রাণ্তড ন| ' 

হইয়াও, অধিকত্তু লহত্র প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত থাঁকি- 

যাও, আপনাহইতে হৃদয়ে অতি হ্ন্য ব্রঙ্মতত্জ্ঞান লাভ করিয়।- 
ছিলেন | যথা” 

অন্থুশাস্তোধসি কেনেদৃক্ বৎস প্রহ্লাদ কথ্যভাম্। 
মমৌপদিউং নেক্ষ্যেষ গ্রত্রবীতি গুরুত্তব | 

| বি. পুং1১1 ১৭1 ১৯1 

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তোমার গুক বলিতেছেন 

যে, “আমি এরপ উপদেশ দিই নাই), তবে কে তোমাকে এরূপ 
শিক্ষা দিয়াছে বল | 

শীস্তা বিষুরশেষস্য জগতো যো হদিস্থিতঃ 
তমতে পরমাত্বানং তাঁত ! কঃ কেন শান্যতে ॥ 

বি. পুং1 ১1 ১৭1২০ | 

প্রহলারদ কহিলেন, পিতঃ ! ভর্গবান্ বিষ, যিনি জশরদ্বাঙ্কী জীব- 

মাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা | 
মেই পরমাত্বা ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে? 

প্রবিষ্ট শীস্ত। জনানাং সর্বাত্বা। * 
বি. পু ১1১৭1 ২৬ ও ২৭ ক্লোকের 

টাকায় জ্ীধরস্বামিধত শ্র্তিবচন | 

সকল পদার্থের প্রাণম্বরূপ ষে ভগবান্ পরমেশ্বর, তিনিই মনুষ্য- 

গণের একমাত্র অস্তঃপ্রবিষ$ উপদেফটা বা গুক ॥ + 
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৯২ হিন্দুশাস্ত্। 

বিষ্ুপুরাঁণে মহাত্বা জড়ভরতের উপাধ্যানে (তত্বজ্ঞানবশতঃ 
'জড়ভাবপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ভরতনাম। মুনি ব!রাঁজার' 055 এইরূপ 
লিখিত আছে» 

সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ রবশাতরারথতত্ববিং। | 

অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় ! আত্মানৎ প্রকুতেঃ পরম্ ॥ 
বি. পু ২১৩/৩৭। 

ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তৎ কতোঁপনয়নঃ আ্রতম্ | 

ন দদর্শ চ কর্মীণি শাস্্রাণি জগুছে ন চ॥ 
্ বি. পুং ২1১৩/৩৯। 

হে'মৈত্রেয়! জর্নবিজ্ঞানসম্পন্ন, সর্বশাস্তার্থতত্বজ্ঞ সেই ব্রাঙ্গণ 
(জড়ভরত) প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে ততৃজ্ঞানদ্বারা অবলোকন 

করিতে লাশিলেন | 

অথচ তিনি কৃতৌপনয়ন হইয়া গুরূপদ্দি্$ বেদও অধ্যয়ন করেন 
নাই, বর্ণাশমের কর্মও কিছু দেখেন নাই, এবং শীস্রাদি পাঠেও 
প্রবৃত্ত হয়েন নাই | 

ই'হরি জান প্রাণ্তি বিষয়ে লেখ। আছে, 

আত্মনোহধিগ্ৃতজ্ঞানঃ | 
বি. পুং ২/১৩/৩৮। 

ভগবান শ্রধরস্বামী তাহার অর্থ লিখিয়াছেন,-- 

দস্বন্মাৎ সকাশাৎ প্রাপ্ুজ্ঞানঃ” অর্থাৎ আপনার হদয় হইতে 
প্রাণ্তজ্ঞান| * হিট 

, ৯ আমাদিখের দেশের সন্্যাসীদিখের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় 

"যে; বক শ্রেণীর মন্ন্যাসীরা কৌন গুকর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন না, 
 অহার্দিগকে মনমুখী সূ সম্যাসী কছে। আর ধাহারা গুকর নিকট উপদেশ 

গ্রহণ করেন, উাহাদিশকে মনমুখী না বলিয়া গুকমুখী স সম্লাসী কহা 
হয়।--(গুকমুখ হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন এপন্য গুধমুর্ী, এবং আপনার 
হৃদয় হইতে জ্ঞানগ্রাপ্ত হন এজন্য মনমুখা শব্দ প্রয়োগ করা হয়) 

৮ 

শ্রী 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্কাঁণড। ৯৩, 

পূর্বজন্মক্ুতাভ্যানাঁৎ কুলজ্ঞানং প্রকাঁশতে | 

নুপ্তোথিতপ্রত্যয়বছপদেশীদিকং বিনা ॥ 
কুলার্ণৰ তন্ত্র ৫ম খণ্ড ২য় উল্লাস | 

িসরাহইতে, উদ্িত ব্যক্তির প্রত্যয়ের ন্যায়, পুর্বজম্বের অভ্যস্ত 
কুলজ্ঞান ( অর্থাৎ বরক্ষতরুক্ঞান)% উপদেশীদি ব্যতিরেকেও, আপনা- 
হইতে সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। 

*% অনেকজম্বনামস্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। 
কৌলজ্ঞানন্ত তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং যছ্চ্যতে ॥ 

জীবঃ প্রক্কৃতিস্ততু্চ দিকৃকালাঁকীশমেবচ | 
ক্ষিতযপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥. 
র্ববুদ্ধয নির্বিকপ্পং এতেষাচরণঞ্চ যৎ| 
কুলাচারঃ স এবাদ্যে। ধর্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ 

কুলার্চনদীপিকাধুত তন্ত্রবচন | 
মহাঁত্ব! র'জ! রামমোহন রায় কুলশবের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন $. 

যথা, 

“কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান অর্থাৎ সমুহ অর্থে বর্তে! অতএব 
সমূহ যে বিশ্ব, তাঁহ। কুলশব্দের প্রতিপাদ্য যাহ মহাঁবাক্যের তাৎ্পত্্য 

হইয়াছে 1 
প্রকৃত কুলাঁচাঁরীর লক্ষণ সম্বন্ধে ভগীবীন্ শিব মহানির্বাণ তত্ত্বে 

এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 

সর্ধবং ব্রক্ষণি সর্বত্র ব্রদ্ধেব পরিপশ্যতি | 
জ্েয়ঃ স এব সথকৌলে| জীবস্ঘুক্তো! ন সংশয়ঃ॥ 

ৃ - মনি ত। , 

ধিনি ত্র্মেতে সমস্ত জখ্ীতের অবস্থিতি এবং সকল স্থানেই 
রন্ষের সত্তা দর্শন করেন, তঁছাঁকেই উৎ্রুউ কুলাচারী এবং -জীবম্ুক্ত 
পুকষ বলিয়। জানিও । 



৯৪ হিন্দুশাস্ত্। 

ভগবান কপিল দেব তাহার সাংখ্য দর্শনের তৃতীয়, অধ্যায়ের 88 

 স্াত্রে অটি প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে উপদেশাদি 
ব্যতিরেকেও কেবল মাত্র নিজের যত্বে যে জ্ঞানগ্রাপ্ত হওয়] যাঁয় 

এবং সে জ্ঞান যে উপদেশাদি দ্বার! প্রাপ্ত জ্ঞানাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জ্ঞান 

বলিয়! কথিত হয়, এপ্রকার অভিপ্রায় তিনি স্পউরূপে প্রকাঁশ করিয়া- 

ছেন | যথা। বিজ্ঞানভিক্ষু ৮ ৰ 
০০০৩০ 

১ম। উহসিদ্ধি- 

তত্রোহে। যথা | উপদেশদিকং বিনৈব প্রা 

ভবীয়াভ্যাঁনবশীৎ তত্তব্য স্বয়মুহনমিতি। 

১ম| উহদিদ্ধি”_কৌন একার উপদেশাদি ব্যতিরেকেও পুর্বজন 

ব! পুর্জীবনের অভ্যাদ বলে আপন! হইতে হৃদয়ে যে তত্ব জ্ঞানের 

উদয় হয় তাঁহার নাম উহসিদ্ধি | 

২য় | শব্দপিদ্ধি- 

" শবস্ত যথা। অন্যদীয়পাঠমাকর্ণ্য স্বয়ং বা শাঙ্তর- 

মাঁকলধ্য যজ্জ্ঞানং জায়তে তদিতি । 

২য়। শব্সিদ্িং_এসঙ্গ ক্রমে দৈবাধীন অন্য ব্যক্তির পাঠ 

" শ্রবণ করিয়) অথবা স্বয়ং শান্ত দর্শন করিয়! যে ব্ক্তি জ্ঞান লাভ 

করে, তাহার সেই জ্ঞানলাভকে শব্সিদ্ধি কছে। 

ওয় | অধ্যয়ন সিদ্ধিত_ 

»স্প্াধ্যয়নৎ চ যথা। নিষ্যাগর্যভাবেন শীস্বাধ্যয়নাজ- 

জ্ঞানমিতি 1-.. 

তত অধ্য়ন, ফা _:শিষ্য এবং আঁচার্ধ্য ভাবে (অর্থাৎ শিক্ষক 

এবং ছাত্র ভাবে? শাজ্স অধ্যয়নঘার! মনে জ্ঞান এ হয়, তাহার নাম 

অধ্যয়নসিদ্ধি | 



জ্ঞানকাঁণ্ড ও কর্মকা । ৯৫ 

৪র্ঘ, ৫য়, ও ৬ষ্ঠ |-- 

অধ্যাত্বিকাঁদিছ্ঃখবিঘাঁতাস্তয়ঃ | 

৪র্থ, ৫ম, এবং ৬ষ্ঠ,_অধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ছুংখ বিনাশের জন্য যে 

সাধনাদি তাঁহাকে ছুঃখবিধাতরূপ সিদ্ধি কছে। 

৭ম | শুহৃৎগ্রাপ্তি নিদ্ধি,_- 

মুৎপ্রাপ্তিরযথা | ম্বয়মুপদেশীর্ঘং গৃহাগতাৎ পরম- 
কারুণিকাজ্জ্ঞানলাভ ইতি। 

৭ম | সুহৃৎ প্রাপ্তি সিদ্ধি কোন প্রকার লাভের সম্বন্ধ ন। 

রাঁখিয়! যে দয়াশীল ব্যক্তি কেবলমাত্র উপদেশ প্রদানের 'জন্য 
গৃছে আগ্মমন করেন, ত্ী্ার নিকট হইতে যে জ্ঞান প্রাপ্তি তাহাকে 
সুন্ৃতপ্রাপ্তিসিদ্ধি কহে। 

৮ম | দীন মিদ্ধিঃ- 

দানং চ যথা । ধনাদিদানেন পরিতোধিতাজজ্ঞান- 

লাভ ইতি। 

৮ম | দান সিদ্ধি, ধনাদি দীনের দ্বার! পরিতুফ করিয়। যে জ্ঞান- 
লাভ করিতে হয়, তাহার নাম দানসিদ্ধি | 

এষু চ পূর্বস্্রিবিধ উহ্শব্দাধ্যয়নরূপো। মুখ্যপিদ্ধে- 
রঙ্কুশ আঁকর্ষকঃ | | 

সুহত্প্রার্তিদানয়োরহাদিত্রয়াপেক্ষয়া মন্দসাঞুনৃত্ব. 
প্রতিপাদনায় ইদযুক্তমূ। 

এই সমস্ত সিদ্ধির মধ্যে প্রথমোৌলিখিত যে উহসিদ্ধি। শবসিদ্ধি 
এবং অধ্যয়নলিদ্ধি, এই তিন গঁকাঁর দিদ্ধিই মুখ্য সিদ্ধি লাভের রক্ত 
উপায় এবং আঁকর্ষক | 



৯৬ হিন্দুশাস্্। 

সুহৃতপ্রাপ্তিসিদ্ধি এবং দীনসিদ্ধি, ইহার! প্রথমোলিধ্তি উহা 

ত্রিবিধ নিদ্ধি অপেক্ষা! যে মন্দ অর্থাৎ অপৰৃষ্ট ব| হীন, তাহা" প্রতিপন্ন. 
করিবার জন্যই ইহা! কথিত হইল। 

ইতি. সা. প্র. ভাষো, বিজ্ঞানভিক্ষুকত ৩1 8৪ স্থৃত্রের ভাষা | 

দীক্ষা 

উপযুক্ত উপদেফী| হইতে যে মনুষ্য প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষরগ 
উপকার লাভ,করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও কিছুমাত্র 

সন্দেহ করিবাঁর নাই | বিশেষতঃ বয়ঃপ্রারণ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য 

মাত্রেরই যে নিজের জন্য ধর্ম নির্ণয় করিয়|! লওয়! এবং নিয়মিত রূপে 

(তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার নিয়ম দেশমধ্য প্রচলিত থাঁকা ভাল, ইহাঁও) 

বোধ ছয়, অনেকে স্বীকার করিয়! থাঁকেন ; এবং, বৌধ হয়ঃ সেই 

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ই আমাদের দেশে দীক্ষাবিধি প্রচলিত হুইয়া- 

ছিল; কিন্তু তাঁই বলিয়1 বর্তমান সময়ের প্রচলিত প্রথামতে, অখব। 

অন্য কোন'গকার হৃতন ব1 পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা! গ্রহণ না 

করিলে, ষে মনুষ্য আর কিছুতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে 

পারিবে না, তাহ! নহে। ধাহার1 অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান এবং সাধনাদি- 

ক্রিয়াবিহীন, প্রধানতঃ ভাহাদিগের জন্যই দীক্ষাঁবিধি প্রচলিত। 

স্প্ছ্বদিগের প্রত্যেককে এক একটী বিশেষ দিবসে, বিশেষব্যক্তি কর্তৃক 

কতকগুলি অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর সহকারে এক একটী ইফদেবতা 

নিরূপণ করিয়া দেওয়াতে তাঁছাদিগের মনে একপ্রকার উৎনা এবং 

ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেওয়া স্বর মাত্র| এবং দেই উৎনাছের 

দিন হইতে যাছাতে তাহারা নিশ্নমভঙ্গ না করিম, দিনাতে অণডও' 



জ্ঞানকাঁণড ও কর্মকা । রর 

দুই একবারও পবিভ্রভাবে মনকে বদাইতে অর্থাৎ (স্থির করিতে) 

সক্ষম হন, তদ্িষয়ে তীহাদিগকে প্রবৃত বাবাঁধ্য করাই দীক্ষা- 

বিধির উদ্দেশ্য | নতুবা ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য বাহার প্রাণ। 
যথার্থ ব্যাকুল ছইয়।ছে, একমাত্র কেবল দীক্ষ1 হয় নাই, এই অপরাধে 
যে পরমেশ্বর তীন্থাকে দেখ! দিবেন ন1, এরপ নহে | * 

ভগবান শিব অধিকাঁরিভেদে অন্যান্য সকল বিষয়ে যেরূপ 

ধিভিন্ন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দীক্ষাবিধি সম্বন্ধেও 

ঠিক মেইরপ করিয়াছেন ; যথা, তিনি একস্থ।নে লিখিয়াছেন)_ 
স্বেচ্ছয়। বর্তমানে! যে! দীক্ষাসংস্কাঁরবর্জিতঃ । 
ন তন্য সদ্গতিঃ ক্কাপি তপস্তীর্ঘব্রতাদিভিঃ ॥ 

কু, ত. ম খণ্ড, ঘম উল্লাপ | 

যে ব্যক্তি দীক্ষানংস্কারবর্জ্ধিত হুইয়1 শ্েচ্ছাঁচারিভাবে অবস্থিতি 

করে, তাঁহার তপ, তীর্ঘ, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা কখন সঙ্জাতিল।ভ হয় না| 
কিন্ত অপর স্থানে তিনি আবার লিখিয়াছেন, 
অতএব গুরুর্ণৈব মনজঃ কিন্তু কপ্পনা। 
দীক্ষাদে সাধকা নাচ রৃক্ষাঁদৌ পুজনং যথা | 

কাঁমাখ্য! তন্ত্র! 

অতএব হে পারবতি ! মনুষা কখনও মনুষ্যের গুক নে, মনুষ্যকে-: 
যে গুকজ্ঞান করা, সে কেবল কপ্পন। মাত্র । আর সাধকণণের পক্ষে. 

দীক্ষিত হওয়া রক্ষাঁদি জড়পদার্থের পুজ! করার তুল্য জাঁনিও | 

৯ স্্ীযুক্ত রামরুষ$ পরমহংস মহাশয়ের উক্তি নামক এক ধালি, 
ক্ষুদ্র পুম্তিকার এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে $-_-“বাঁহার নিকট, 
যে কিছু শিক্ষা পাঁই, ভীহাকেই গুক না বলিয়া রদ এক্, 
ব্যক্তিকে গু বলিবার প্রয়োজন কি ?”--বলিলেন--“ব্যাকুল হৃদয়ে” 

যে উাহার নিকট যাঁয় তাহার কিছুই আবশ্যক নাই, কিন্তু সচরচির * 
মেরূপ ব্যাকুলত! দেখিতে পাওয়। যায় ন| বলিয়াই গুকর প্রয়োজন 

হয়।” ইত্যাদি 
১৩ 



৯৮ হিমুশান্ত্র । 

অতএব মহেশানি কুতোহছি মানুযোগরঃ | 

মানুষে গুরুত। দেবি কপ্পন। নতু মুখ্যতঃ ॥ 
তম্মবচন। 

অতএব ছে মহেশীনি! উঈশ্বরই মমুষোর এফমাত গুক | মীমুষ 
ফিরপেগুষ হইবে? তষে যে লৌফে মাধুষকে গুক ডাবে মে কেবল 

কপ্পমণ মাত্র, তাহ! উৎকৃষ্ঠ ভাব নছে| ঈশ্বরকে যে গুকরপে জানা, 
তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ভাঁব। | 

তিনি আরও লিখিয়াঁছেম)--. 

মোক্ষো ন জীয়তে দেবি মানুষে গুরুভাঁবনাঁৎ॥ 

কাঁমাখ্য। তস্ত্রঃ তৃতীয় পটল ] 

হে দেবি! যাহারা মানুষকে গুকরপে ভাবে তাহারা মুক্তিলাভ 

, করিতে পারে না। | | 

১" দীক্ষা) প্রথ| যে'কেবল ছুর্ধাল অধিকারী ব্যক্তিগীণের মনে 
একটা, উৎসাহ ইদ্ধি এবং তাঁবের অবির্ভাবের নিমিত্ত আঁড়ম্বর মাত্র, 

ইহার আঁরও পুষ্প প্রমাণ দেখান যাইতেছে,| যথা, 

সবলাধিকারী ব্যক্তিগাণের কথা দূরে খাঁকুক, বহার এখনও পর্য্যন্ত 
অজ্জানের পৃথে অবস্থিত খাকিয়! বনুতর কম্পিত বর্ষের অনুষ্ঠানে 

নিযুক্ত আঁছেন, ভীহাদিগকেও শীত্কার অন্যের নিকট দীক্ষা 

গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া অনেক স্থলে আপনাকেই আপনার গুক 

ছুইতে উপদেশ করিয়াছেন | যথা» 

কুফপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং দক্ষিণীমুর্তিসরিধো | 
তালপত্রে লিখন্সন্ত্রৎ স্থীপয়েচ্চ তদএএতঃ ॥ 

নংপৃজ্য দক্িণীঘুর্ডিমুপচারৈঃ প্রযত্বুতঃ | 

পায়সং বিনিবেদ্যাথ প্রণমেদ্দগুবত্ততঃ ॥ 



জ্ঞানকা্ড ও কর্মকা । ৯৯ 

তাঁলপত্রং সমালোক্য পঠেদফটোতরং শতৎ | 
এবং গৃহীতোমন্ত্রঃ স্যাদ গুরোরপি বিশিষ্যতে ॥ 
গুরোঃ সস্তাবিতাদোষাঃ প্রায়েণোক্তৎ কলৌ যুগে । 
এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্যাৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদে। নৃগামৃ॥ 

আগমতত্বিলানধত পদ্মপুরাণের শ্লোক। 

কফপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দক্ষিণীমুর্তির নিকটে খীমন করত 
তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তৎস্যুখে স্থাপন করিবে | 

তৎপরে যত্বপুর্বক উপকরগাঁদদর দ্বার! দক্ষিণী মূর্তির পুজ1 করত 
পাঁয়স উৎ্সর্থ করিবে, এবং দণ্ডবৎ হুইয়। প্রণাম করিবে । 

অনস্তর তালপত্র দর্শন করিয়! একশত আটবাঁর সেই মন্ত্র পাঠ 
করিবে | এই প্রকারে যে মন্ত্র গৃহীত হইবে, তাহা! গুকর নিকট 

হইতে গৃহীত মন্ত্র অপেক্ষ! অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জানিবে | 
কলিকাঁলের গুকণ অনেক প্রকাঁরে দৌধয়ুক্ত বলিয়। কখিত 

হইয়াছেন £ কিন্তু এই প্রকারে আপন! কর্তৃক গৃহীত (বা! পঠিত) যে 
মন্ত্র তাহা মনুয্যের পক্ষে সর্ধসিদ্ধিপ্রদ বলিয়! জীনিবে | » 

এক্ষণে ইছ! স্পট দেখ যাইতেছে যে, এ প্রকার মন্ত্রগ্রহণ ব| দীক্ষা- 
প্রথ। প্রচলিত হইবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল অপেক্ষাঁরুত 
অজ্ঞ ব্যক্তিদ্দিগের মনে একট] ভাবের আবির্ভাবের নিমিত্ত আঁড়ম্বর 
মাত্র! নতুবা যে ব্যক্তি কাঁহীরও নিকট হইতে.কিছুমাত্র উপদেশ বা! 
সাহায্য গ্রহণ ন। করিয়া আপনি আঁপনার গুক হইবেন (একাকী 
আপনি আপনার দীক্ষ1 কার্ধ্য সমাধ! করিবেন ), তাহ!কেও কি জন্য 

আবার একটী বিশেষ দিবে বিশেষ স্থানে বিশেষরপে মন্ত্রলিখিয়! 
একশত আঁটবাঁর তাছ। পাঠ করিতে হইবে? এতদ্বতীত তন্তরশান্ত্রে 
আরও লিখিত আছে যে, যদ্যপি কেছ স্বপ্রাবন্থায় মস্ত্রবিশেষ প্রাপ্ত 

হন। তাহা! হইলে তাছাই হার পক্ষে দীক্ষাগ্রহণস্বরূপ হইরবৈ ) 
আর নৃতন করিয়! তীহাকে ফোন ওর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে 



১০০ হিন্দ্শাস্ত্ | 

হইবে না| কারণ দীক্ষার যাহ! উদ্দেশ্য, তাহা! এরূপ লগ্নে দ্বারাই 

উহার সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন। অ'ছে | অর্থাৎ এ প্রকার স্বপ্রদর্শন 

করিলেও সরাঁচর লৌকের মনে একটা! ভাবের উত্তেজনা আনিয়া 

উপস্থিত হয়। 

স্বপ্নলন্ধা! চ য1 দীক্ষা তত্র নান্তি বিচাঁরণ। । 
শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধত যামল বচন | 

অর্থাৎ ব্বপ্নে যে দীক্ষা! পাইবে, কৌন বিচার ন1 করিয়। তাহাই 

শিরোধার্ধয করিয়। লইবে | ৃ 

যতকাঁল পর্য্যন্ত মনুষ্য প্রবৃত্তিমার্ে অবস্থিতি করে, কেবল 

সেই অময় পর্যন্তই যে তাহার! দীক্ষ1 প্রথা অনুসারে চলিবে) এবং 

নিরতিগার্ে পদস্থাপন করিলে যে আর তাহাদের দীক্ষা অদীক্ষা! ভেদ 

থাকবে না, সে সম্বন্ধে ভগবাঁন্ শিৰ এইরূপ লিখিয়াছেন /-. 

প্রব্তিমার্গসংস্থস্ত দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ। 

নিরতিমার্মীনস্ত ভেদবাদং বিবর্জয়েৎ || 
শীক্তীনন্দতরঙ্গিণীধত তত্ত্রবচন | 

্রবত্তিমার্থে * অবস্থিত লোঁক সকল দীক্ষা ভেদে দেবতা বিশে 
শাসন ৪ 

* ইহ রামুত্র কাম্যং চ প্রবত্তমভিধীয়তে | 

বৈরাগ্যজ্ঞানপূর্বন্ত নিৰৃতমুপদিশ্যতে ॥ 

(নশ্বর) £ন পুক্জাদি কাঁমনা করিয়া অথব1 (অস্তবিশিউ) ্বর্থ কামন| 

করিয়া যে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠ'ন করা, তাহার নাম প্রবৃত্তি ধর্ম | আর 

জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক যে তাহাহইতে নিবৃত্ত হওয়া, 

তাঁহার নাম নিৰতি ধর্ম | ৃ 

প্র | বি, পু ১/১1৩১ প্লোকের 
টাকায় প্রীধরম্ামিধৃত বচন ॥ 

প্রবৃতিশ্চ দি দ্বেঠ ভাবো জীবসংস্থিতো | 
প্রবুত্তিষার্গঃ সংসারী নিরৃত্ঃ পরমাত্মনি ॥ 

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী ধৃত তন্ত্রবচন | 



জ্ঞানকাঞ্ড ও কশ্মকাণ্ড | ১০১ 

ষের পূজা করিবেন £ কিন্ত ধার! .নির্ৃতিমার্থাবলম্ী, তাহার! এক- 

মাত্র পরমেশ্বরের উপাদনা করিবেন দীক্ষা ভেদে যে দেবতা! বিশে-' 
ষের পূজা, তাহ! তাহার | পরিত্যাগ করিবেন | 

বর্তমান মময়ে সচরাচর লোকের বিশ্বীন এইরূপ দেখ] যায় যে এক- 

বার কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিলে বা একবার 
একজনকে গুকত্বে বরণ করিলে, আর তাহাকে ছাড়িয়া! কোন ব্যক্তিকে 
গুকত্বে নিয়ো কর! যাঁয় না, করিলে মহা! অনি ঘটে | 

বস্তুতঃ তন্ত্রশ।স্ত্রের মধ্যে যদিও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানে 

স্থানে অজ্ঞান ব্যক্তিদিশের শাসনের জন্য গুকত্যাগ ব! মন্ত্বত্যাখের 

দোষ কথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাও দেখিতে পীওয়! যায় যে, ধাঁহার। 

জ্ঞানলুৰা অর্থাৎ তত্জিজ্ঞান্থ শিষ্য, তাহাঁদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ 

শিব স্বতন্ত্র প্রকাঁর ব্যবস্থা করিয়াছেন | যথ!, তিনি বলিয়াছেন ১ 

অজ্ঞানিনং বর্জয়িত্বা শরণৎ জ্ঞানিনাঁং ব্রজেৎ। 

মধুলুন্ধো যথা ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পাস্তরৎ ব্রজেৎ। 

জ্ঞানলুব্স্তথা শিষ্যে গুরোর্ণরবন্তরং ব্রজেৎ ॥+ 
. কামাখ্যা অন তৃতীয়পটল | 

এই পৃথিবীতে প্রব্বত্তি এবং নিরৃত্তি এই হ্ুই ভাবে জীবগাণকে 

অবস্থিতি করিতে দেখ। যায়| যাহার! সংসার কাঁমন| করিয়া সকল 

কার্ধ্য করেন, তাঁহার! গ্রব্ত্তিমার্গে স্থিত, আর ধাঁহারা পরমাস্বাকে 

প্রাপ্ত হুইবাঁর ইচ্ছা করেন, তাঁহার! নি্ৃতিমার্থের লোক বলিয়। 
কথিত হুন| ্ 

পা রশ বিদ্িতে ভু পরে তত্ব বর্ণাতীত্যেছযবিক্রিয়ে | , 
রন 1 1 কিসবত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাঘিপৈঃ সহ | 

বিকারহীন বর্ণৃতীত যে পরমতত্ু(বরহ্গততু); তাহ! জানিতে পাঁরিসে, 

সা ধিপড়ি দেব্ত] সকলের সহিত ম্জমকল দাস্ত পাও য়। ০ 
1 মন্াস্্ান্তরং ইতি পাঁঠান্তরং | কুলারণৰ ও কত যাঁমদ ॥ 



১০২ হিন্দুশান্ত্র। 

অজ্ঞান বা অপ্পমান্্রজ্ানমম্পয় গুককে পরিত্যাগ করিয়া জানরান্ 
/ব্যক্তিগণের শরণ গ্রহণ করিবে । মধুলোডী ভৃকঙ্গগণ যেও্কার 
পুষ্পহইতে পুম্পান্তরে খীমম করে, সেইরূপ জ্ঞানলাভেচ্ছু শিষাও 
গুঁকহইতে গুর্বস্তরে (অর্থাৎ এক গুকহইতে ঘন্য গুঁকতে ) খীমন 
করিবেন, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যস্ত ভার জ্ঞানপ্রাপ্ডিয় ইচ্ছ! চরিতার্থ 
না হইবে) ততদিন পর্ধাস্ত তিনি জ্ানপ্রাপ্ত ব্যক্তি আত্রকেই গুকতে 
বরণ করিবেন! যে কোন রূপে হুউক, জ্ঞানলাঁভ করা মাত্র তাহার 
উদ্দেশ্য থাকিবেক | বথা, ভগবান্ শিব অন্যত্র বলিয্নাছেন"_ 

সর্ধেষাৎ ভূষনে সত্যং জ্ঞানাঁয় গুরুরেবহি। 
গ্রাণতাঁষিণীপূত তন্ত্র বচন|' 

ইহ! ত্রিজগৎ বিদিত সত্য যে কেবল জ্ঞানের জন্যই গুক | * 

যোশবাশিষ্ঠ রামায়ণে উৎপত্তি প্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে, 

প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ন পৃচ্ছন্তি যে কিঞ্চিতে নরাধমাঃ | 
প্রীজ্ঞ ব্যক্তির দর্শন পাইয়! যে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞীস1! না করে, মে 

 নরাধম| 

ভর্থবাম্ শিব আরও লিখিয়াছেন,- 

জ্ঞানাম্মোক্ষমবাপ্োতি তম্াজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং | 
অতো যে! জ্ঞানদানে ছি ন ক্ষমেতং ত্যজেদ্ গুরু | 

অন্নাকাজ্্ী নিরন্নং হি য়থ! সংত্যজতি পরিয়ে ॥ 

* যথা ভোক্ে, তু ভোজাং হি স্বর্ণাপ্দি পাঁত্রকেণ চ। 
দীয়ূতে চ যখ1 দেবি তল্মৈ সর্ববসমর্পণং | 
যদি নিন্দ্য্চ) তৎপাত্রং ক্বর্ণ, বাঁপি কুলেশ্বরি | 
তদ! ত্যজেতু তৎপাত্রমন্যপাত্রেগ ভোজয়েৎ। 

« অতোছি মমুজং লু্ধং চুউং শিষ্যে। ছি সংত্যজেৎ। 
সর্বষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গকরৈৰ ছি ॥ 



জ্ঞানকাঁ্ড ও খর্মকাও। ১৪৩ 

যেহেতু জ্ঞান হইতেই মোক ঘটে, একারণ জনই সর্বাশ্রেষ্ঠ বস্ত। 
অতএব হেপ্রিয়ে! যেরূপ অন্নাকাজ্মী ব্যক্তি নিরন্ন ব্যক্তিকে 

পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যে গুক জ্ঞানদাম করিতে অক্ষম, 
জ্ঞানাকাজ্ষী শিষ্য তীঙ্বাকে পরিত্যাগ করিবেন। 

বর্তমান সময়ের ন্যায় পুর্ব্বকাঁলে প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্ত্দীক্ষ প্রথার 
প্রচলন দেখা যায় না| তস্ত্রশীম্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর হইতে 

দীক্ষাুকর শফি হইয়াছে! 

পুরে ধারা বেতন না লইয়া উপময়ন ক্রিয়! সমাপন করত 
শিষ্যকে সমগ্র বেদ অধায়ন করাইতেন, তীহািগফেই সাধারণতঃ গুক 
বা আচার্ধ্য শব্দে অভিহিত করা হইত । 

বথা, ভর্গবান্ যাঁজ্ঞবল্ক্য লিখিয়ছেন,- 

ন গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা। বেদমনৈ ্রযচ্ছতি | 

উপনীয় দদদেদমাচাঁধ্যঃ স উদাহতঃ ॥ 

একদেশমুপাধ্যায় খত্বিগ্যজ্ঞরুহুচ্যতে। 
এতে মান্য! যথাপূর্ববমেভ্যে! মাত! গরীয়মী ॥ , 

যাজ্বল্কা ১ | ৩৪--৩৫ | 

যিনি গর্তাধানাঁদি উপনয়নীস্ত সংস্কার ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিয়া 
বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুক *| আয যিনি কেবল উপনুয়ন + দিয়া 
বেদ অধ্যয়ন করাঁন, তিনি আচার্য | ৩৪। 

খিনি বেদের কোন এক অংশ শিখান। তিনি উপাধ্যায়। আর 

যিনি যকত পি জন্য ব্রতী হন, তিনি খন্বিক| ইহার! পুর্ব পূর্ব 
চা 

সপ পপ 

* যৌইসে গর্ভাধানাদ্য। উপনয়নান্তাঃ ক্রিয়া যথাবিধি কা বেদমন্ৈ 
ব্রহ্মচারিণে প্রযচ্ছতি স গুকঃ| গীকাকার | 

1 বেদ অধায়নের নিত টিষ্য গুকর নিকট উপনীত হইলে, গুক 
যে অনুষ্ঠাম কাতেন) গুহার নাধ উপনয়ন। 



১৪৪. হিন্দুশাস্ত্। 

অমুমারে অধিক মান্য হন| ইহাদের সকলের অপেক্ষা জননী 

“অধিক মান্য। ও পুজ্যা | ৩৫| 

ভগবান্ শঙ্খ লিখিয়াছেন/_ 

উপনীয় গুরু? শিষ্যৎ বেদমন্মৈ গ্রযচ্ছৃতি। 
ভূতকাধ্যাঁপকোধস্ত উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥ 

শং সং. তৃতীয় অধ্যাঁয়। 
যিনি বিনাঁবেতনে উপনয়ন ক্রিয়। সমাপন করত শিষাকে সমগ্র 

বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুক, আর যিনি বেতন গ্রহণ করিয়া! শিক্ষাদান 

করেন, ত্ীহীকে উপাঁধ্যায় কহ যাঁয় | 
ভণাবান্ বিষু। বলিয়াছেন ;-- 

যন্তুপনীয় ব্রতাঁদেশং কৃত্ব। বেদমধ্যাপয়েৎ তমাঁচার্য্যৎ 

বিদ্যাৎ যন্ত্বেবং মুল্যেনাধ্যাপয়েতযুপাধ্যায়মেকদেশং বা। 
বিষণ সংহিতা ২৯ অধ্যায় | 

যিনি শিব্যের উপনয়ন দিয়। তাঁহাকে ক্রহ্গচর্ধ্য ব্রতের আদেশ 
করত রেদ অধায়ন করান তীহাঁকে আচার্ধ্য) এবং যিনি মূল্য গ্রহণ 

করিয়1, কিবা! সমগ্র বেদ অধ্যয়ন ন1 করাইয়। বেদের একদেশমাত 

অধ্যয়ন করান, ভীহ!কে অপীঁধ্যাঁয় কহ হয়, জাঁনিবে | 
ভগবান্ বিষ্ণু গুক এবং আচার্ষেযর মধ্যে কিছু গ্রভেদ না করিয়া 

আঁচার্ধ্যকেই গুকরূপে কহিয়াছেন| যথা,” | 

ত্রয়ঃ পুরুষস্য অতিগুরবো। তবস্তি | 

মাত! পিত! আচাধ্যশ্চ । 
তেষাঁং নিত্যমেব শুঞ্জষণ। ভবিতব্যৎ | 

' যত ত্রযুস্তৎ কুর্ধযাৎ। 
* তেষাঁ, প্রিয্লহিতমাঁচরেৎ | ইতি. 

| বিশ সংহিতা, ৩১ অধ্যায়! 



জ্ঞানকাও ও কর্মাকাও। ১০৫ 

মমুষ্া মাত্রেরই এই তিনজন অতিগুক বা মহাঁগুক ; যথা, মাতা, 
পিতা এবং আচার্য্য অর্ধাৎ অবৈতনিক শিক্ষক। সকল সময়েই 

ইহাদের সেবা শুশ্রষ| কর! কর্তব্য | তাঁহার! যখন যাহা বলিবেন তখ- 
নই তাহা করিবে এবং তীহাদের শ্রির ও হিত অনুষ্ঠ।নে নিযুক্ত 
থাকিবে 

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,_- 

উপনীয় তু ষঃ শিষ্যৎ বেদমধ্যাপয়েদ্িজঃ। 
নমকণ্পৎ মরহস্যঞ্চ তমাচার্ধ্যৎ প্রচক্ষতে ॥ 

একদেশন্ত বেদন্য বেদাল্জান্যপি ব! পুনঃ । 

যোহ্ধ্যাপয়তি রৃত্যর্ঘনুপাঁধ্যায়ঃ স উচ্যতে | 
নিষেকাঁদীনি কর্মাণি যঃ করোঁতি যথাবিধি | 
নত্াবয়তি চান্নেন সবিপ্রো। গুরুরচ্যতে'॥ 

মনু ২ ১৪০--১৪২| 

যে ব্রা্ষণ শিষ্ের উপনয়ন দিয়! তাহাকে যজ্ঞবিদ্য ও পবিত্র 

উপনিষদের নহিত সম বেদশাস্ অধায়ন করান, তাহাবেছ আচার্য 

বলে | ১৪০। 
যিনি উপজীবিকাঁর জন্য মন্ত্রাত্বক ও মন্ত্রের বেদের একদেশ 

কিদ্ব। কেবল ব্যাকরণাঁদি বেদ অধায়ন করাঁন ভীহঙ্কে উপাধ্যায় 

ধ্লাযায়। ১৪১। | 

যিনি বিধাঁনানুনাঁরে গীর্কাধানাদি সংস্কার দকল সম্পাদন করেন 

এবং অযদ্বারা প্রতিপ!লন করেন, সেই ব্রাক্মণকে গুক বল। যাঁয়। ১৪২ 
বর্তমান সময়ের প্রচলিত প্রশাঁর ন্যার দীক্ষাকরণপ্রমজ্জ কেবল 

তন্ত্রশীস্ত্বের মধ্যেই বহুল পরিমাণে বর্ণিত আইছে, দেখা যাঁয়। নতুবা 
মনু যাঁজ্বক্ক্যারদি প্রাচীন স্মৃতিশীস্ত্রকীরগণ সমন্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর 
কল বিস্তারিত রূপে বর্ণদ। করিয়াছেন, বাল্যাবস্থা হইতে বৃর্ধ বয়স 
পর্যন্ত এবং প্াতকাল হইতে রাত্রিশেষ, পর্যান্ত যে যে মময়ে মনুষা- 

১৪ 



১০৩ হিন্দুশাস্ত্র। 

পাঁণ যাহ! যাহ? করবেম তাহ! তাহারা অতি বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ 

“ক্রিয়া খিয়াছেন, কিন্তু কাঁপে কাঁণে মন্ত্র দেওয়ারপ দীক্ষা সংস্কারের 
উল্লেখ ভীহারা কোন স্থানে করেন মাই। 

আরও দশবিধ সংক্কীর, (১) ষোড়শবিধ সংস্কার, (২) বা চত্বারিংশৎ 

প্রকার সংস্কারের (৩) যে উল্লেখ আর্ছেঁ, তাহীর মধ্যেও এপ্রকার মন্তব- 

দীন্ধীরপ সংস্কীরের নামগন্ধপর্য্স্ত নাই | 

(১) বীজসেকঃ পুঙনবন। সীমস্তোন্নয়নং তথা | 

জাতনান্মী নিঙ্কৃমণ মন্পাশনমতঃপরং | 
চ ড়োপনয়নোদাহাঃ নংক্কারাঃ কথিত। দশ ॥ 

ম.মি. তন্ত্র; নবম উল্লাস। 

(২ গর্ভাধানং পুংমবনং সীমন্তে! জাতকর্খ্ চ। 
নামক্রিয়! নিষ ক্রমণোঁইন্নাশনং বপনক্রিয়! * | 

কর্ণবেধো ব্রতাদেশে + বেদারন্তক্রিয়াবিধিঃ 
কেশীস্তঃ স্ানমুদ্বাহে। বিবাহা্নিপরিগ্রহঃ। 
ত্রেতামিবংএ্রহশ্চেতি সংক্কীরাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ 

: নবৈদাঃ কর্ণবেধাস্ত| মন্তরবর্জৎ ক্রিয়াঃ জিয়াঃ | 
বিবাহে মন্ত্রতম্তস্যাঃ শৃদ্রন্যামন্ত্রতোদশ ॥ 

ব্যানমংহিতা, ১ম অধ্যায় | 

(৩) গর্তাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণান্ন প্রীশন- 

চৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি ন্নানং সহধর্মচারিণীসংযোগং 
গঞ্চানাৎ ঘজ্ঞানামনুষ্ঠানৎ দেবপিতৃমনুষাতূতত্রক্ষণীমেতেষাঞ্চাউক 

পণর্বণশ্রান্ধং আবণ্যাগ্রহায়ণীচৈত্রাশ্বযুজীতি সগুপাকযজ্ঞসংস্থা- 

অগ্নাধেয়মগ়িহো।ত্রদর্শপৌররমাসীবগ্রহণৎ  চাতুর্মাসানিক্যপশুবন্ধ- 
'মৌত্রামনীতি সপ্ত হবিধজ্ঞসংস্থ। অগ্নিফ্টৌমোহত্যয়িফৌম উকৃথঃ 

যৌড়নী বাঁজপেয়োইতিরা ত্রোইন্তোর্যামইভি মণ্ত সৌমনংস্থ। ইত্যেতে 
চত্বারিংখৎ সংক্ষারাঃ| গৌতম সংছিত1/৮ অধ্যায় | 

ক চুড়াকরণ। ৭ ব্রতীদেশ-উপনয়মানত্তর বরহ্ষচর্য্য | 



জ্বানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৩৭, 

উত্তানপ।দৃতনয় ঞ্রুবের ধর্মোপদেশলাভবিষয়ে ভাগবতে লেখা 
আছে যে, দেবর্ষি নারদ আসিয়। তীহাকে তীহাঁর মাতার আদিষ্ট 
হরির উপাসনা বিষয়ে বিবিধ প্রক।র উপদেশ দেন, এবং “ও নমো 
ভগীবতে বাল্ুদেবায়!? এই মন্ত্রগও শিখাইয়! দেন। কিন্তু বিস্ুপুরাণ 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নারদের সহিত ভীহ্ার সে সময় 

সাক্ষাঁৎ পর্য্যস্তও হয় নাই| বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে, করব জনমীর 
গৃছহইতে নিষ্ীত্ত হই! অরণ্যে যাইয়! দেখিলেন যে, সাতজন ধধি 
কুশাদনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছ্বাঁইয়] উপবিষ্ট আছেন | যথা, 

নির্জগাম গৃহান্ মাতুরিত্যুক্তা মাতরৎ ঞ্রুবঃ | 
পুরাচ্চ নিষ্ক্ম্য ততন্তদ বাহ্োঁপবনং যযৌ ॥ 
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ববাগতান্ গ্রুবঃ | 
কষ্ণাজিনোততরীয়েযু বিটরেষু সমাস্থিতান্ ॥ 

বি. পুং ১1১১1২৯--১০ | ইত্যাদি |. 
পরাশর কহিলেন, ঞ্ব মাতাঁকে এই কথ! বলিয়াই তাহার 

গৃহহুইতে বহির্থত হইলেন; পরে সেই নগর হইতে নিষ্থান্ত হইয়া, 
অন'তদূরে যেএক অরণ্য ছিল, তম্মধ্যে প্রবেশ করিলেন] ২৯। 

সেখানে শিয়া দেখিলেন, সাতজন ধষি তাহার পুর্বে উপস্থিত হইয়া 
কুশীসনোপরি ক্ূফ্কাজিন বিছবাইয়। উপবিষ্ট আছেন। ৩০। 

উক্ত মাতজন খবিই একত্রে থাকিয়া ঞ্বকে পরমেশবরের আরাধা 
বিষয়ে প্ররত্ত করেন এবং সাত জনেই একে একে. ততসঘ্বন্ধে উহাকে 

নান1 প্রকার উপদেশ দেন। বর্তমান সময়ের প্রচলিত গুক করণের 
ন্যায় কোন প্রদক্গ বা ঘটনা তাহাতে লক্ষিত হয় না| যৎকাঁলে 
ধরব যমুনাঁতটবন্ত মধুবনে যাইয়া তপসা1 করেন, সেই সুমনকারও, 
একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি | যখা”_ 

মরীচিনুখ্যে্ুনিভিরথোদ্দিমভূৎ তথা । 
আত্মন্যশেষদেবেশূৎ স্থিতং বিজ্ুমমন্যত ॥ 

৩২0৭ 1801 ট; এডি 

রি রি 
রি | 189৭ 552% ছু 

৯ 



১০৮ হিন্তৃশান্জ। 

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুমাঁরে 
” ফ্রব মমুদায় দেবগশের ঈশ্বর বিষুকে আত্মস্থ ভাবে চিন্তা করিতে 
লাশিলেন। 

রামীয়ণ মহা'ভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়ও দীক্ষাঁসত্বদ্ধীয় কোন 

ব্যাপার কৈ দেখিতে পাওয়া যায় না| রামচক্ত্র বা যুধিষিগাঁদির 
বাল্যত্রীড়া হইতে সমস্ত সামান্য ঘটল পর্যন্ত উক্ত গ্রম্থদ্বয়ে 

বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দীক্ষ! সংক্ষারের কোন প্রসঙ্গই তাহাতে লেখা 
নাই। 

যাহাঁহউক বয়ঃপ্রাপ্তির মঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রথা 

যে দেশমধ্যে প্রচলিত থাঁক। নিতান্ত প্রয়োন্গনীয়, তাহ! সহজেই অনু- 

ভব কধ় যায়। তবে বর্তমান সমরে উক্ত প্রথ) ও কাঁ্য সকল যে 

ভাবে এবং যে সকল লে!কের দ্বার নির্বাহিত হয়, তাহার পরিবর্তন 

হওয়া নিতান্ত আবশ্যক পুর্র্বকাঁলে দ্বিজাতি মাত্রকেই যে উগনয়নের 
পর বেদপাঠ ও ত্রহ্ষচর্য্য গ্রহণ করিতে হইত, প্রথম হইতে ধর্মশিক্ষণ 

দেওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 
দীক্ষ! শব্দের প্রকৃত অর্থ কোন কার্ষ্যে ব্রতী হওয়! বা কেন 

নির্দিষ্ট হাময়ের জন্য ব্রতবিশেষ গ্রহণ করা । পুর্র্বকাঁলে যজ্ঞাঁদি 
কার্যে ব্রতী হওয়াকেই দীক্ষিত হওয়। বলিত | যথখ__ ইনি বন যজ্জে 

দীক্ষিত হইয় ছেন; আমি খত্বিগের কার্য্যে দীক্ষিত হইতে পারিতেছি 
না) যৃধিষ্ঠিরৎ রাজহয় যঙ্ছে ব্রাঙ্ষণশণকর্ভৃক দীক্ষিত হইলেন ৯) 
রাজ। দশরথ স্ত্রীঘণের সছিত পুজেফ্ি যজ্ডে দীক্ষিত হইলেন, ইত্যাদি । 
মোট কথা মংকণ্প করিয়া যে কোন কার্ধ্য প্রন্ত্ত হওয়াকেই তখন 

দীক্ষিত ইওরী বলি নর ননদ বা গুকপীক্ষা- 
প্রথা কেবল উ্ত্ীন্ত্ের চর্চা প্রবল হওয়ার পর হইতেই সম্যকৃ- 
রূপে প্রচলিত হইতে দেখা যায় 
লা পপ এস 

সম. ভা. আদিপর্ব রাজনুয়, পর্ববাধ্যুয ] 

1 বারা, বাঁলকাণড, ১৩সর্গ, ৪১১ ৪২ শ্লোক | 



জ্ঞানকা্ড ও কর্মকাণ্ড । ১০৯ 

দীক্ষা শব্দের অর্থ তন্ত্রশান্মে এইরূপ লিধিত হইয়াছে; যথা, | 

দিব্যৎ জ্ঞানং যতো দদ্যাঁৎ কুর্ধ্যাৎ পাঁপক্ষয়ং ততঃ | 

তেন দীক্ষেতি লোকেৎস্সিন্ কীর্তিতা তন্ত্রপারগৈঃ ॥ 
শক্তানন্দতরঙিণীধুত যামলবচন | 

যেহেতু উহ দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং সমস্ত পাঁপ ক্ষয় করে 
সেইজন্য তন্ত্রপারগ বাক্কিণণ কর্তৃক উক্ত কার্ধাকে এই পৃথিবীতে 
দীক্ষ1 নামে কীর্তন কর! হইয়াছে | 

উক্ত তান্ত্রিক দীক্ষা! একপ্রকার নে; যথা--পঞ্চায়তমী দীক্ষা, 
কলুবতী দীক্ষা, সংক্ষেপ ২ক্ষেপু দীক্ষা ইত্য'দি। 9898 

পেল পাস 

পূর্বকালে খাঁহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ যে আবার কর্মকাণ্ডের 

অনুষ্ঠান করিতেন, 
তাহার উদ্দেশ্য 

কি? 
জনকাদি ক্ষভিয় রাজগীণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানগ্রাণ্ত হইয়াও 

লোকমংগ্রহের নিমিত্ত পুনর্বধার কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন | অর্থাৎ 
হারা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না! করিলে, পাঁছে অজ্ঞ লৌকের! তীহ-, 
দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত কর্মকা সমুহ পরিত্যাগ করে এবং জান 
কর্ম উভয় বিহীন হইয়! জাচারী হয়) এইজন্য লোক শিক্ষার নিমিত 
তাহারা মধ্যে মধো যক্জাদির অনুষ্ঠান করিতেন | 



১১৪. হিন্দুশাস্ত্ 1. 

যখ।, ভগবান শ্রী অর্জুনকে বলিয়াছিলেন / 

লোকসং গ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তৃমর্থসি। 
যদ্যদাঁচরতি শ্রেষ্ম্ততদেবেতরো। জনঃ। 
নম যৎ গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ 

| শী. ৩/২--২১ | 

আর যদ্যপি তোমার এরপ বোধ হইয়া! থাঁকে যে, ভুমি জ্ঞানী 
হইয়।ছ, তথাপি অপর অজ্ঞ লোকদের নিমিত্ত তোমার কর্মকরা 

উচিত। ২০| | 
কাঁরণ প্রধান ব্যক্তি যেরূপ আচার ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তির! 

তাহাঁয়ই অনুকরণ করিয়া! চলে | শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে সকল পমাঁণ অবলম্বণ। 

করিয়] চলেন, লোক সকল তাহা'রই অনুবস্তাঁ হয় | ২১। 

আচারো৷ লোকসংগ্রাহী স্বতন্ত্র ব্রহ্মধীস্ততঃ | 
বে. সা. অ. ৩৪১1 

জনকাঁদি জ্ঞানীর কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তই আঁচাঁর অর্থাৎ 
যজ্ঞাদিরু অনুষ্ঠঠন করিতেন, নিজের যুক্তির জন্য তাঁহার! সে নকল 
করিতেন ন|| মুক্তির জন্য তীঁহাঁরা স্বতন্ত্র জ্ঞানের আলৌচন! 

করিতেন । | 

যাহার, নিতীত্ত অজ্ঞান এবং কর্মে ও কর্ম ফলে আসক্তচিত্ত 
তাহদিগের বুদ্ধিকে বিচাঁলিত করিতে শীঁন্্রকীরগীণ নিষেধ করিতেন। 

যথা, | ূ 

ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাঁং কর্ম সিনা ।- 
৪. নী, ৩২৬। 

কর্মক1৫ে আসক্তচিত্ত নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তিণীণের বুদ্ধিকে বিচালিত 

করিবে না|. | 

 তানকৎস্সবিদোমন্দান্ কৎস্বাবিন্ন বিচালয়েৎ | 
শী, ৩1২৯। 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড । ১১৯ 

জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই সমস্ত মন্দবুদ্ধি অজ্ঞানর্দিগীকে বিচালিত 

করিবেন না| 

আবার শান্তর মধ্যে এরূপ উপদেশও অনেক দেখিতে পাওয়। 

য|য় যে, যিনি নিজে জ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়'ছেন, তিনি কদাঁচ কোঁন 

ব্যক্তিকে (তই অজ্ঞান হউক ন1 কেন ) কর্থের উপদেশ করিবেন না, 

কেবল জ্ঞানেরই উপদেশ করিবেন | যখ|। 

স্বয়ং নিঃশ্রেয়ং বিদ্বান ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ণাহছি। 
নরাতি রোগিণেহপথ্যৎ বাঞুচতে ভিষগুততমঃ | 

মলমাসতত্বে শ্মার্তধত ৬ষ্ঠ স্কন্বের চন | 

রোগী ব্যক্তি কুপখ্যের জন্য ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেও জানাঁপন্ন 
চিকিৎসক যেরপ তাহ! কদাঁচ প্রদান করেন না, «সইরূপ যিনি 
আপনি শ্রেয়ঃ পথ অবশীত হইয়াছেন, তিনি কখনও কোন অঞ্ঞ 

ব্যক্তিকে কর্মের উপদেশ করেন না| 

পুর্বকাঁলে জঞানীদিশের মধ্যে ছুই অেণীর লোক ছিলেন | জ্নকাদি 
কেহ কেহ জ্ঞানপ্রাঁণ্ড হুইয়াও লোকশিক্ষার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
করিতেন, আবার কেহ কেহ কোন প্রকার কর্মক[খডরই, অনুষ্ঠান 
করিতেন ন1| যথা,__. 

“তুল্য্ত দর্শনং?? | 

কেস্.৩| ৪1৯) 

উভয় পক্ষেরই প্রম।ণ আতিতে সমভাবে পাওয়। যায় | 

বেদের এক স্থানে আছে, 

জনকো। বৈদেছো বন্থদক্ষিণেন যড্েনেজে | 

রাজ! রামমোহন রায় প্রণীত 

বেট সা' ধত রহদারণাকশ্রুতির বচন। 



১১২ _. হিম্ুশাস্্। 

জনক নৈরেছ বছ দক্ষিণ দিয়! যাগ করিয়াছেন । 

. অন্যত্র আবার আছে, 

বিদ্বাংসোধগ্রিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে ॥ 
শ্বেতাখবতর উপনিষদের ভাঁষ্যের ভূমিকায় 

ভ্ীমান্ শঙ্করাঁচাধ্যধূত শচতি বচন 1২ 

জ্ঞানবান্ বক্কিরা অগ্নিহোত্রাঁদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেল 
. নাই। 

জপ 
মনে মনে পরমেশ্বরের মাম বা প্রণবাদি মন্ত্র স্মরণ কর! এবং নেই 

ন[মের বা মন্ত্রের অর্থ ছদয়ে চিন্তা করার নাম জপ| 

ভগবান্ পতঞ্জলি জপের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 

তজ্জপন্তদর্থভাবনমূ'। 
পা. দ. সমাধিপাদ, ২৮ সুত্র | 

একটা মন্ত্র বা শব্দ উচ্চ'রণ কর! মাত্র প্রক্কৃত জপ নহে, মনে মনে 
তাহার অর্থ চিন্ত! করার ন।মই প্রকৃত জপ। 

উপরিউক্ত স্বত্রের ভাষো তশবান্ ব্যান লিখিরাছেন,__ 

প্রণবন্য জপঃ গ্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনং । 
অর্থাৎ প্রণবাঁভিধেয় যে ঈর্থর উহার চিন্তা বাঁ ভাবনা করার 

মামই প্রণবজপ। ৃ 
ধাহারদের কর্মকাণ্ডের প্রতি শদ্ধার কিছু ভাস হইয়াছে, অথচ 

ধাহার| নিরাকার পরমেশ্বরের উপাননাঁর মধুরতা আস্বাদন করিতে 

পারিতেছেন না) মধ্যগত অবস্থায় অবস্থিত এ প্রকার ব্যক্তিদিগের 

পক্ষ উল্লিখিত প্রকরের জপ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পার্থন। সময 

উপ্কাঁরজনক হয় ইহার! হার সহজে গাদা অবস্থা দা 
করিতে পীরেম। 



জ্ঞনিকা্ড ও কর্মকা ১৬৩ 

জপেনৈৰ তু সংসিধ্যেদক্ষণো নাত্র সংশয় । 
কর্্যাদন্যন ব। কুরয্যাম্মৈত্ো। ব্রা্ষণ উচ্যতে & 

মম ২।-৮৭) 

ব্রাহ্মণ কেবল পুর জহ্ণরুরাই-নিিব্ু/ভ,কুরিবেন। তাহাতে 

খর সংশয় নিয়া কির ইং বানা ককন, মৈত্র অর্থাৎ সর্ব 
জীবের প্রতি শ্লেহশীল, এবং (প্র্ণৰ) জপপরায়ণ হইলেই তাহাঁকে 

্রাক্মণ বল যাইতে পারে | | 
এস্থলে জর্প অর্থে অন্য জপ ন1 বলিয়া যে কেবল -প্রর্নবজপের 

উল্লেখ করা হইল, তাহার কারণ এই যে, যে স্থলে মনু এই জপের কথ। 

দিখিরাছেন, তথায় অন্য কোন জপের প্রসঙ্গ নাই, কেবল এক 
প্রণব এবং তাহার অনেক পুর্বে গায়নত্রীর উল্লেখ আছে মাত্র । ৃ্ 

ষে পাকষজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিষজ্ঞনমন্ত্িতাঁঃ 

সর্কে তে জপযজ্ঞস্য কলাঁং নার্থস্তি ঘোঁড়শীং 
মনন ২।৮৬| বিষ্টসংহিতা, ৫৫ অধ্যায়] 

ব্রাঙ্মণদিগের অনুষ্ঠিত পঞ্চযজ্জের মধ্যে বেদীধ্যয়ন ব্যতিরেকে 
আর যে চারি প্রকার বজ্ঞ এবং দর্শপৌরধমাসাঁদি সামরিক যল়্ সক- 
লের উল্লেখ আছে, তাহ! প্রণবজপরপ ষজ্ধের যোঁড়শ অংশের 
একাংশেরও যোগ্য নছে। 

নানা প্রকার কর্মকাঁণ্ডের অনুষ্ঠান অপেক্ষা যে প্রণব জপ অনেক 
পরিমাঁণে উত্কুফ, তাহ| এক প্রকার দেখান হইল | কিন্তু ধাহাঁর 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরত্রাঙ্গের উপাসনায় নিযুক্ত, সেই অপরোক্ষ জ্ঞানপ্রাপ্ত 
ব্ক্তিদিগ্নের পক্ষে জপ যে কিছুমাত্র উচ্চকা্য্য নহে, তাঁহাও এক্ষণে 
দেখান যাইতেছে | সে অবস্থায় জপাদিও নিশ্রয়োজন হইঙ্গ। গাকে| 

যথা১--ভগবান্ শিব বলিয়াছেন, ৰ 

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ষস্য চিত্তে বিরাঁজতে |. 

কিস্তঙ্য জপযজ্ঞাদৈয্ভপোভিরিয়মব্রতৈঃ ॥ 
ম. নি. ভ. ১৪.| ১২৪ ! 

১৫ 



১১৪ হিন্দুশাস্্র। 

্্ষজ্ঞানরূপ পরম জ্ঞাম ধাহার চিত্তে বিরাজিভ, ডাহা'র আর জপ, 

' যজ্ঞ, তপ, ব্রত মিয়মাদিতে প্রয়োজন কি? 

উত্তম সহজাবস্থ। মধ্যম! ধ্যানধারণ। | 

জপন্ততিঃ স্যাদধমা হোমপুঁজাধমাধমা | 
ম.নি, ত.| 

্রন্ষে যে নিত্যকালের জন্য অবস্থিতি, তীহাঁই উরু অবস্থা, 
ধ্যাবধারণ! মধ্যম, জপ এবং স্তোত্রপাঠ অধম অবস্থ1, ছোঁম পুজ। 

অর্থাৎ প্রতিম] পুঁজাদি কর্মকাণ্ড সকল অধমেরও অধম অর্থাৎ সর্ব্বা- 
পেক্ষা অধম অবস্থা] জানিবে * | 

ভর্বান্ শিব যর্দিও গীয়নত্রীকে স্বয়ং ব্রন্ষরূপে উল্লেখ করিয়।ছেল 
এবং গীঁয়ভ্রী মন্ত্রের অর্থে যে কেবল পরত্রঙ্গেরই উপাঁসন! বুঝায়, যদিও 
ইহা! তিনি অনেক স্থলে বলিয়াছেন, 1 তথাচ গীয়নত্রী জপাদির দ্বার 
সাক্ষাৎসঘ্বন্ধে ' পরমেশ্বরের সহিত 2 সাধকের ভক্তিযোগি স্থাপন 

না হওয়! প্রযুক্ত তিনি উহাকে মোক্ষমাঁথিনী ন1 বলিয়|। কেবল ত্রিবর্গ- 
সাঁধিনীরপে উল্লেখ করিয়াছেন | যথ]১-- 

% এই শ্লোকটীকে নিম্ন লিখিত প্রকারে ও অনেক স্থলে লিখিতে 
দেখ! যাঁয় ; যথা১-- 

উত্তম বদ্ধ সম্ভাঁবে! ধ্যানভা বস্তু মধ্যমঃ| 
স্ত(তর্জপোইধমে! ভাবে বছিঃ পুজাধমাধমা ॥ 

ম. নি. ত. ১81২২২| 

্রক্ষসন্ভীবে কথার অর্থ টীকাকার ই্রীমদ্ধরিহরানন্দ ভারতী এই 
রগ লিখিয়াছেন যথা, ্মৈ সৎ সস্ভিন্ধং সর্বমসদিত্যুত্তমে! ভাবঃ 
ভজনং' ূ  

1 পত্রাঙ্ষণ” নামক প্রস্তীবের শেষভাধা দেখ | 

নঃ হাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা! পরমেশ্বরের উপাঁসমা করিতে 
যখীর্ঘই ইচ্ছুক ছয়েন, উহার! প্রথম মইতেই উহার সর্বজ্ঞ ও সর্ব 
ব্যালী ভাবী বুঝিতে ও হ্থাদয়ঙ্গম করিতে চেফী করিবেন | তিনি 

€ 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ৩১৫ 

গায়ভ্রীং শৃণু চার্ব্গি চতুর্বেদ প্রপুজিতাৎ। 
বেদমাতেতি বিখ্যাতাং ত্রিবর্ফলদাঁয়িনীং ॥ 

নি. ত. তৃতীয় পটল | 
ছে চার্ঘজি! (অর্থাৎ পার্বতি !) গায়নত্রী মন্ত্রের বিষয় আমি বলি- 

তেছি, শবণ কর| এই গায়ত্রী চতুর্বেদের মধ্যে অত্যন্ত পুঁজিতা 
উহা! বেদমাত নাঁমে বিখ্য।ত1 এবং ত্রিবর্থ অর্থাৎ (মোক্ষ ব্যতিরেকে.) 

ধর্ম) অর্থ ও কামরূপ ফলদাঁনসমর্থা হয়েন। 
যে জপে জিহ্ব। কিন্বা ওস্ঠ নড়ে, তাহী প্রক্কত জপ নহে,মনে মনে 

যে জপ, অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম মরণ এবং অর্চনা তাহাই প্রকৃত 

জপ্শ শবে কথিত হইয়া থাকে; যথা 

নিকটে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছেন, প্রাণের সকল ভাব, সকল 
আকাক্ষা জানিতেছেন ইত্যাদি রূপ বিশ্বীমের সহিত যাহা! কিছু 

প্রীর্থন৷ করিবেন 1 এসম্বান্ষে অধ্যাপক নিউম্যান তাহার “ঘু'মা 9007৮ 
নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 

£ 1306 009 0190 স])0 9৮ ০ 8109 101011611 6186 116 900798) 106001763 

9৮ 105 29009610019 79091569800 9 90001991019) 1783 81798৭5 9 811 

16620908789 1] 0100, 
£ গলা ১0010) ৮ 1, 80, 4 9৫5 ০ £9739%26 £29180% ৫০ 0০.% 

আমাদের আত্ম। সাক্ষাৎসত্বন্ধে পরমেশ্বরের যোথে যোগী হইতে 

পারে কি না এ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ;-- 
6170 199180170] 26198102. ৪০817) 15 015061090 200 6. [19 ৪০0], 

81009156103 800. 1070ঘ8 60৮৮ 00018 009৮ 000. ) 091111)6 10) 106 000 
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- বিবিষজ্ঞাজ্পোযজ্ঞোবিশিষ্টো দশতিণৈঃ। 
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহতআোমানসঃ স্মৃতঃ ॥ 

বি. সং. ৫৫ অধাঁয় | 

শ. সং. +১৯ অধ্যায়। 

শাস্ত্রে যে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি আছে, সামান্য জপরূপ যজ্ের 
ফল তাহ অপেক্ষা দশগুণ অধিক 1 উপাংশ জর্থাৎ যাহাতে শব্দ না 

| হইয়া কেবল ওষ্ঠার্দি নড়িতে থাকে," স্রপ জপের ফল শতগুগ 
[ | অধিক বি কিন্ত যে জপে কোনরপ-বাহ্য কিয়া না 1 হইয়া কেবল মনের, 

; মধ্যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও তদর্থ চিন্ত! করা হয়, তাহার ফল সহজগুণ 

| অধিক | সেইজন্য এই মানসিক জপই প্রত জপ শব্দে কথিভ 

' সুইয়' থাকে । 

ভগগবান্ শিব বলিয়াছেন ১. 

মানসৎ পুূজনত, কুর্ধযাৎথ মানসং জপমাঁচরেৎ | 
মানসো হি মহাধর্ো মানসং নাঁন্তি পাতকৎ ॥ 

মনে মমে পুজী' করিবে, মনের মধ্যেই জপ করিবে | মনের মধ্যে 

ষে ধন্ম'করা হয় তাঁহাই মহ্থাধর্ম, তাহাতে কিছু মাত্র প্রত্যবায় হয় ন1। 

জীযুক্ত রামক্লুফ পরমছংম মহাশয়ের “উক্তি” নামক গ্রান্থের এক- 
স্থানে এইরূপ লিখিত আছে; “এক ডুবে রত্ব না পাইলে রত্বীকরকে 
রত্বুহীন মনে করিও না| ধৈর্য্যধারণ পুর্ববক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক যথা- 
সময়ে ঈর্থরৈর কপ তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে |” 

মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা! কত দূর পর্যস্ত অবগ্ঠীত হইতে পারা 

অিস্তব, সে সন্বন্ধে অধ্যাপক নিউম্যান লিখিয়াঁছেন ;- 
€ [6 8 60109 8510018810) 009৮ 0090 080. 00 21019 0117 00000151790 

1055 09190 0৫ 09৫১ 090, & 0০% 0198 01116 00956: ইত্যাদি । 
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সাধক ও তীর্থ। 
যেসকল স্থানে গমন করিলেঃ মানবের. মুন. থর 

হয়। মে যেখানে যাঁইলে বা যেখানে খুকিলে্য়ঃআুস্বদ্ধন 

শিখিনতা প্রাণ হয়, এবং বক্ধানুরাগ উদিত হয় ্। 

রা হয়, এই হয়, এই জন্যই ই আরেক শ্মশীন ভুমিকেও পরম পবিত্র স্থান 

ষলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। 

পৃথিবীতে ঘত প্রকার পরিত্র স্থান আছে, তাহাঁর মধ্যে সাধু 

মহাত্বার! যে স্থানে অবস্থিতি করেন, তাস্থা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র 

স্থান আর কৌঁখাঁও নাই। ভাহাদিগকে দেখিলে, ক্ষণকীলের নিমিত্ত ও 

মীনবের মনের মলিনতা সমস্ত বিদূরিত হয়ঃ এবং ধোর সংসারী ব্যক্তির 

হৃদয়েও ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত হইয়। থাকে । এই জন্যই শীস্কারণণ 

লিখিয়াছেন যে সাধুর! তীর্থ ব অতীর্থ, যেকোন হ্ছানে অবস্থিতি 

করেন, তাহাই মহতীর্থে পা পরিণত হয়| সেই 'ছানেই পরম পৰিস্ত 

মইজি্ দকলের আবির্ভীব ইইয়। খাকে। 

চৈতনাদের বলিয়াছিলেনঃ_- 

বাহারে দেখিলে মুখে আনে হরিনাম । 

তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণবগ্রধান ॥ 

অপর একজন কোন পণ্ডিত সাধকব্যক্তি সীধু পুকষের লক্ষণ 

সপ্ন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, “্ধাহাকে দেখিলেই মন্ুয্যের ম 

অসৎ প্রর্ত্তি সকল নিম্ভেজ ভাব প্রীপ্ত হয় এবং সাঁধু প্রবৃত্তি নকল 

উত্তেজিত হয়) তিনিই সাঁধু।% 
বস্তুতঃ সাধু মহাত্ত্া্দিগীকে দেখি! কত নিষ্ঠুর কর্ম জা লোকের 

জীবন যে একেবারে পরিবর্তিত হইয়! খিয়াছে, তাহার হয়তবা করা 

যায় না । শাক্যমিংহ, 'চৈতনাদেব প্রভৃতি মহাত্মাদিখ্ের জীবনী 

ধাঁছারা পাঁঠ করিয়াছেন ভীহার। এ বিষয়ের তুরি তুরি দুডাস্ত দেখিতে 

গাইয়াছেন| | | 



১১৮ হিন্মুশাস্্র। 

জীরুষ অজ্রভুনফে বলিয়াছিলেন,__ 

নিমিষং নিমিধার্থীং বা ঘত্তর তিষঠন্তি যোনিনঃ | 
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগে। নৈমিষং বন ॥ 

উ. নবী, ৩| ১৩| 

॥ মত ভি মিমেষ বা নিমেবা কালের জন্যও যে.্থানে 

শান্তার পবা সেজে শপ ০ 

হয়| 
| রি তীর্থ ভ্রমণ করি প্রত্যাগীত হইলে, যুধিষির উহাকে বমি 
ছিলেন, 

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্ঘভূতাঃ স্বয়ং গ্রভে!। 
তীর্থীকুর্বস্তি তীর্থানি স্বাত্তস্থেন গদীতৃতা ॥ 

ভা, ১। ১৩1৮। 

আ'পনাদিগ্রের ন্যায় ভর্গবন্তক্ত মনুষ্যগণ স্বয়ং তীর্ঘস্বরূপ | গদা- 
ধর অর্থাৎ পরমেশ্বর ধাহাদিখের অন্তঃকরণে বিরাজ করেন, তাহার! 
তীর্থে যাঁইয়! কেবল তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া আমেন | নতুবা 

তীর্থ দর্শনে স্জীদের নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন ব! স্বার্থ নাই * | 

বারি স্সাতি তোয়ৈঃ লদ1 যঃ 
কিন্তস্য গালৈরপি পুক্ষরৈর্ব্বা। 

প্রাণতোধিণী ধত 
্ কম্পস্থত্র দীকার বচন | 

বরক্মরূপ সমুদ্রের জলে যিনি সতত স্নান করেন, গঙ্গাজল ব1 পুক্কর- 
ভীর্থের জল্লে তাহার আর কি প্রয়োজন? 

, ৯ স্্রীধর স্বামী লিখিয্লাছেন,_ - 
ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থ, কিন্ত তীর্থামুগ্রছার্থমিত্যাহু ভি 

ইতি মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্ধানি অীর্ঘানি সস্তি সন্তঃ নী 

কুর্বন্তি | 



জ্ঞানকাও্ড ও কর্মকাও। ১১৯ 

জীকষণ ব্যাসাঁদি ধষিণীণকে বলিয়ার্িলেন,--. 

যত্তীর্ঘবুদ্ধির্জলে ন কর্ছিচিৎ 
জনেঘভিজ্ঞেয়ু ন এব গোখরঃ । 

ৃ ভব. ১০ম স্বন্ধা) ৮৪ অধ্যায় | 

জাঁনপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তীর্থ বৌধ ন! হইয়া, যাহার গঙ্গ। যমুনাদি 

জল বিশেষে তীর্থ বুদ্ধি হয়, মে গবাদি পশুদিগের নিমিত্ত তৃণীদি 

ভাঁরবাঁহক গর্দভ সদৃশ | 

ভগবান্ গ্রীণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,- 

ব্রতাঁনি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম যমাঃ | 

যথাঁবন্ৃদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ববন্গীপছে। ছি মাং ॥ 
ভা. ১১।১২1]২1 

মনুষ্য সংসদের বার! আমাকে .যে একার বশীভূত.ক্রিতে,ারে, 
ব্রতন্ঞ, শান্্রপাঠ, তীর্থ সেবা যম, নিয়মাদির ,অনুষ্ঠানপ্রভৃতি 

কোন উপায়ের দ্বারা আমাঁকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। 

রাজ! পরীক্ষিৎ যৎকালে বিপ্রশাপগ্রন্ত হইয়া গঙ্গাতীরে বাস 

করিতেছিলেন) সেই সময়ের বর্ণনোপলক্ষে এইরূপ শোক লিখিত 

হইয়াছে; যথা, - 

তত্রোপজগুভুবনৎ পুনানা- 
মহানুভাঁবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঁঃ। 

প্রাঁয়েণ তীর্ঘথাভিগমাপদেশৈঃ 
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সম্তঃ ॥ 

ভা.১1১৯1৮। 

ভুবন পবিভ্রকারী মহানুভব মুনি সকল শিষ্য সমভিব্যাহমরে তথায় 

শীমন করিয়াছিলেন ; এইরপে সাধুনকল তীর্থ ,শমন উপলক্ষ করিয়া 

তীর্থ সকলকে কেবল আপনার] পবিত্র করিয়। আমেন| 

* যেষাং পারজ; প্রাপ্য শুধ্যতে জান্বীজনং | ইত্যাদি | 
হু, ভ'বি.১০ 1৭৬ 



১২৬ হিন্শাত্র 1 

ভগবান চৈতন্যদোবের শিষ্য এবং সগকালীন বৈষাব খবন ছরি- 
' ঈাসের মৃতদ্দেছকে যখন সমুদ্রের জলে ম্বীন করান হয় সেই সমগ্ন 
'চৈতন্যদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন 7- 

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্সানি করাইল | 
গ্রভূ কহে সমুদ্র এই মহাতীর্ঘ ছৈল]। 

চৈ. চ. অন্তলীল। ১১৩ পত্র | 

বীহীদিগের চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তীছাঁদের পক্ষে সকল স্থানই 
তীর্থ; যথা, 

ইতি চেতো৷ বশীকুত্য যত্র তত্র বসেন্নরই | 
তত্র তন্য কুরুক্ষেত্র প্রয়াগং পুষ্ষরং গয়] ॥ 

যো. ত.| 

এইরূপে চিত্তকে বশীভূত করিয়! মনুষ্য যেখাঁনে অবস্থিতি করেন, 
সেই স্থানই তাঁহার কুকক্ষেত্র, সেই স্থানই তার প্রয়ার্ণ, সেই স্থানই 
তাহার পুফকর এবং সেই স্থানই তাঁহার গ্রয়! প্রভৃতি তীর্থের স্বরূপ 
হয়। 

সর্ধ্বানদ্যঃ সরন্বত্যঃ সর্বে পুণ্যাঃ শিলোচয়াঃ | 
জাঁজলে তীর্ঘমাত্বেব মাঁস্ম দেশীতিখির্ডব | 

ৃ ম.ভা' মো, ধ ৮৯ ৫৩ | 

5552-5252-552282 ৮:28 
সাধু মহাত্বাদিগের পদধুলি প্রাপ্ত হইলে, ভাখীরখীর জলও পবিত্র 

হয়| 
(এইরপ কথিত আছে যে, মহ! মহাপাঁপী বাক্তির! গঙ্গা, 

যমুনাদি গ্যতীর্থ সকলের জলে সান করিয়া নিজ নিজ পাঁপ হইতে 
মুক্ত হয়, কিন্তু সেই সকল মহ্থাপাপী ব্যক্তিগঁণের অবগীহন জন্য এ 
.সকল তীর্থ পাপযুক্ত হইয়া থাকে | পরে যখন কোন সাধু মহাস্বার 
সমাধাম হয়, তখন উহাদের পদধূি প্রা্ড হইয়া সেই সকগ পুষ্রযতীর্ঘ 
আবার আপনার] শুদ্ধিলাঁভ করে|) 



জ্ঞানকাঁও ও কর্থাকাণ্ড। ১২১ 

সকল নদীই সরঘ্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্র্বতই পরম পবিত্র 
স্থান। হে জাজলে! যে.স্থলে, প্রমাত্মার সহিত, মনের নুংযেনুখহয়, 

সেই স্থানই উৎকৃষ্ট ীর্ঘ |. অতএব তীর্থ পূর্াটুনের, নিষত“কু্দি দেশ 
বিদেশে গমন করিনা | 

_.: প্রষ্িদ্ধ সাধক ও কবি তুলসী দীস বলিয়াছিলেন,_ 

সবৰন্ তুলসী ভেয়ো। 

সবপাহাড় ভেয়ো শাল্গেরামৃ। 

সব পাণি গঙ্গা ভেয়ো, 

যেস্ ঘট্মে.বিরাজে রাম্ ॥ 
যখন রাঁষ অর্থাৎ পর পরমেশ্বর স নকল ঘটে অর্থাৎ সকল বস্ততেই সম- 

ভাঁবে বিরাজিত, তখন সকল গাঁছকেই তুলসী গাছের স্বরূপ জান 
করিও; সকল পাহাড়কেই শ।লগ্রাম শিলার ন্যায় জানিও ; এবং 

সকল জলকেই গঙ্গাজল রূপে দেখিও | | 

ইদং তীর্থমিদৎ তীর্থৎ ভ্রমস্তি তাঁমসাঁজনা। 
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ 

জ্ঞা. স. তম] 

ছে পারবতি! তমোগুণাঁবলহ্বী লোক সকল কেবল ভ্রমে আচ্ছন্ন 

হইয়া, এখানে তীর্থ, ওখাঁনে তীর্থ এইরূপ করিয়া ঘুরিয়! বেড়ায় | 
বস্তুতঃ আত্বাই পরম তীর্থ ইহ। ন। জানিতে পারিলে, কিরপে মোক্ষ- 

লাভ হইবে? 

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন।__ 

তীর্ঘানি তোয়রূপাঁণি দেবান্ পাষাণযুন্ময়ান্. 
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঁঃ ॥ 

উত্তর গীতা | 

ছে অর্জন | আত্মধ্যানপরায়ণ যোখিগ্ণ নদী সমুদ্র|দিক্লপ কীর্থ- 
স্থানে গমন করেন ন! এবং মৃক্তিকা বা পাষাণ|দিময় দেবতা -সমুহকেও 

অগ্চন1 করেন না । 
১৬. 



১২২ হিন্দৃশীস্ত্। 

যাহাঁদিখর মন নিতান্ত কলুষিত, তীর্থে যাইয়া! তাছাঁদেরও ফোম 
ফললাড হয় না; বরং অনেক সময় তাহারা আরও অমেক নুতন. 

পাপ সঞ্চয় করিয়া খাকে | 

চিন্তয়েৎ যঃ কৃতং ছুট তীর্ঘনসাঁনেন তস্য কিং । 

শতশোহপি জলৈর্ধেো তং সুরাভাওমিবাশুচি ॥ 
মৎস্য সৃক্ত | 

স্থরাঁভীঁও যেপ্রকাঁর শত শতবার জলদ্বার। ধৌত করিলেও অশুচি 
খাঁকে, সেইপ্রকা'র যে ব্যক্তির হৃদয়ে দুক্ষর্মের চিন্তা বিরাঁিত থাকে 

ভীর্থনানাদির দ্বার! তাহার কৌন উপকার লাভ হয় না| 

ন তীর্থানি ন দাঁনানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ। 
দুষটাশয়ং ছউমতিং পাবয়স্তি কদীচন ॥ 

যোগিনী তন্ত্র। 

তীর্থ, দীর্ন, ব্রত, কিন্বা আশ্রম, ইহারা অনীধু কামন। ও অসাধু 

. চিন্তাবিশি্উ লৌককে পবিত্র করিতে সক্ষম হয় ন|| (কিন্তু সাধু 
মহাত্বাদিগের সংমর্গে আমিলে ইস্থারাঁ অনেক সময় পবিত্র হইয়া 

যায়) ॥ 

ঈশ্বরের অবতার | 
আমাদের দেশের পুরাণ শান্তে অনেক অবতারের কথা আছে? 

তন্মধ্যে মৎস্য কুম্ম, বরীহু) হৃমিংহ, বামন, পরশুরাম, রাঁম, ক্ষণ, বুদ্ধ 

ও কল্কী * এই দশটাই সর্ববাদিসম্মত | এতদ্ব্যতীত খষভদেব, 

কিল ঞ্ভূতিকেও ভাগবতাদি শীস্ত্রে অবতার রূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে 1] চৈতন্যদেৰ প্রভৃতিকে শাস্ত্রে যদিও কোথাও অবতার" 

নস 

৭ ক. পু ২1৩1২১--৩১। 

+ এতগ্থাতীত ব্যাগ, শঙ্করাঁচার্য্য প্রসৃতিকেও অবতার রূপে অমেক 
স্থলে বর্ণনা কর ছইয়াছে ; যথা/- 
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রূপে উল্লেখ করা ছয় নাই) তথাঁচ এক একটী প্রদেশস্ছ সপ্রদায় ঘিশেষেয 

লোকের! তাঁহাদ্দিগকে পূর্ণ অবতার রূপে পুজা করিয়া! থাকেন | 

আমাদিণের বঙ্গদেশের 'বৈষব সম্প্রদায় শ্ীচৈভনাকে পূর্ণ অবতার 

বলিয়! বিশ্বাস করেন | কিন্ত চৈতন্যদেব যৎকালে জীবিত ছিলেন 

ব। লীল! করিয়াছিলেন, তখন ভীাহার সম্মুখে যদি কেহ উক্তভা 

দা আহবিদে নব ইত হইয়া তৎক্ষণা 

তাহীর ছার আউ ভীত পরাতিবাদ বাদ'কিরি হা টতিন্যদেব যৎক 

র্দানে 'অবিস্থিতি করেন, সে “ এইরূপ একটী জনরব প্রচারিত 

হয় যে, রাঁত্রিকালে কৃষ্ যমুনার জলে (কাঁলীয় হ্রদে) ক্রীড়াকরেন | 

€চতন্যদেব মে কথ! শুনিয়াই তাহাতে অবিশ্বাসের ভাৰ প্রকাঁশ 

করেন। পরে প্রকাশ হয় যে, উহ কের কালীয় হ্রদে ক্রীড়া 'নহে, 

রাঁত্রিকাঁলে ধীবরের! এর স্থানে নৌকারোহণে মৎস্য ধরিত। যাঁছা- 

হউক, লৌকদকল যখন কালীয় হ্রদে কু দর্শনে বঞ্চিতু হইল, সেই 

সময়ে সকলে বলিতে লাগিল যে, যদিও কাঁলীদহে কৃষ্ণ দেখিতে না 

পাইলাম, তথাচ আমর! চৈতন্যরূগী ক্ুষ্ণাবতার দর্শন করিলাম | যথা, 

দ্বাপরে দ্বাপরে বি্ুর্বযাসরূপী মহ্ামুনে | 

বেদমেকং স বধ! কুকতে জগতোহিতং ॥ 

বি. পুং ৩৩৫ 

ছে মহামুনে ! ব্যাসরূলী, ভগ্বান্ বিষ্চ জগতের হিতসাধনের জন্য 

প্রত্যেক দ্বাপর যু এক বেদকে বহু অংশে বিভার্গ করেন। 

ব্যানসন্বম্বে এ প্রকার বচনও পুরাণ এবং বেদীস্ত শাস্াদিতে 

দেখিতে পাওয়! ঘাঁয় যে, তিনি বিষ্ুর অবতার নহেন | তিনি পূর্ববজন্মে 

অপাস্তরতম নামে একজন তত্জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিষ্কার আদেশ, 

অনুনারে ব্যাসরপে জঙ্মেন। 

বে. সা. অ.ও| ৩1 ১৯|' 

আঁবাঁর এ প্রকাঁর বচনও শাক্কে আছে যে, এবারে যিনি অঙ্থথাম! 

ছিলেন, তিনি আঁগীমী দ্বাপর যুগে ব্যাস হুইয়] জগ্মিবেন 
বি. পু 



২৪  হিন্দুশাস্ত্র? 

প্রভু কছে কাহ। পাইলে কঙ্। দরশন | 
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ । 
রন্দাবনে হৈলে তুমি রুষ্ অবতার 1 . 
তোমা দেখি সর্বলোক হইল নিস্তার ॥ * 

সাধারণ মনুষ্যগণের মনও ন্বভাঁবতঃ এতদূর হুর্ধল যে তাহারা 

কোন ব্যক্তিকে কোন অনন্যসীধাঁরণ কার্য. করিতে দেখিলে, একে; 

বারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তন্নিবন্ধন তীহাকে একেবারে ঈশ্বরের 
অবতার বা প্রতিনিধি রূপে বিশ্বীন করিয়া ফেলে | মহাবীর নেপৌ- 

লিরন, যখন ইউরোপখণ্ডে দেশের" পর দেশ জয় করিতে আরম্ত 
করেন, তখন তাহাঁকেও অনেক লোক প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অবতার বা 
প্রতিণিধি রূপে প্রচারিত করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন | 

য়িছদিদিণের সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বান আছে যে, বিশুপ্বীষ 

ভূমগুলে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ করিবেন; তদন্সারে পারিসনগীরীস্থ 
কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রিহুদ্দি নৈপৌলিয়নকেই শ্বোফের অবতার বপিয়। 

বিবেচনু! করিতে লাখিলেন | অধিক কি, তীহাঁর! ঈশ্বরবিষয়ক প্রনঙ্গ- 
কালে তাহার নাশের সহিত নেপৌলিয়নের নাঁমও সংযোজিত করিতে 

ক্রটী করেন নাই | এই সময়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কতিপয় 
যাজকও তদীয় অনুচিত স্্তিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এ সম্পরদায়- 

ভুক্ত একজন ধর্মাধ্যক্ষ প্রচাঁরমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় মণ্ডলীস্থ 
ব্যক্তি্রণকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছিলেন)_-“পরমেশ্বর নেপো- 

লিয়নকে আপনার প্রতিনিধি করিয়! অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ 

স্বর্ের কুঠজ্জী কুমারী মেরীদ্দেবী মর্ত্যলীলা অপ্ধরণ করিয়া, যে দিবস 

স্বভবনে প্রতিগমন করিয়াছেন, সেই দিবসটা অনন্ত কাঁল লোকের 
স্ময়ণে রাখিবার জন্যে তিনি নেপোলিয়নকে ধরাধামে প্রেরণ করিয় 

'আপ্রনার প্রকৃত উদ্দেশ সাধন করিয়াছেন, ইত্যাদি | 
বস্ততঃ যে দিবস যিশুগ্বীঘের মাতা মেরী দেবীর মৃত্যু হয়, সেই 

দিবসের সহিত মেপোলিয়নের জন্মদিনের একা আছে | 
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প্রভু কছে বিষ বিজু ইছ1 না কছিয় 1 

বাদে কান কু কারি 
সন্ন্যাসী চি্ষণ কিরণ কগ সম| 
ষটৈাপূ্ণ কু হয় হু্ধোপম ॥ 
ভরের বুবু বেস 
স্বলদগ্সিরাশি যৈছে ক্ষলিঙ্গের কণ।॥ 
যেই মুঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম! 

মেইত পাৰণী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ 
চৈ. চ. মধ্যলীল।, ১৮ পরিচ্ছেদ | 

এই ঘটনার পুর্ধবে আর একবার কতকগুলি লোক ভীহাঁকে ঈশ্বর- 

ভাবে স্তব করে, তাহাতে তিনি বিরক্ত ও লঙ্জিত হইয়া ' বাহির 
হইতে প্রস্থান করত ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া! থাকেন এবং; 
শ্রীনিবাঁম নামক তীহার জনৈক শিষ্যের নিকট অনস্তোষ ও দজ্জার| 
ভাব প্রকাশ করেন। র 

'চৈতনাচরিত্মৃত, মধ্যলীলখ, ১ম পরিচ্ছেদ | 
চৈতন্যদেব নিজেই বলিতেন, তিনি জীবাঁধম | শ্রীরুষ্ণকে যদিও 

শস্তে বিষ্ুর অবতাঁর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাচ” ভাঁহাকে 
বিষ্ণুর একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ রূপে বর্ণনা কর হইয়াছে মাত্র। 
যথা, 

দ্রীকুষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে*যে, দেবতার 

যখন কংনভয়ে ভীত হইয়! ক্ষীরোদ সমুস্রের তীরে বিষ্কুর শরণাঁ রর 
হন, সেই সময় ভশীবাঁন্ বিজু দেবতাদের রক্ষার জন্য হই গীছি 
কেশ উৎপাটিত করিয়া দেন| এক গাঁছি শ্বেতবর্ণ এবং এক গাছি 

কফকবর্ণ| শ্বেতবর্ণের কেশটীই বলরাম রূপে জন্মগ্রহণ. করেন, এবং 
কফবর্ণের কেশটীই ভগবান রর রূপে অবভীরহন| যথা, 
-ভ্রোপদীর"বর্বরের"পর যৎকাঁলে মহারাজ ভ্রপদ পঞ্চ ভ্রাতার 

মহিভ একটী কন্যার কিরপেবিঝাছ দিবেন, এইরপ ভাবিতেছিলেন, 
সেই সময় ভগ্বান্ র্যাঁস যদৃচ্ছাক্রমে তথাঁয় উপস্থিত হইয়া অন্যাম্য 



১২৬ িন্ুশন্ত। 
কথার প্রসঙ্গে ভগবান্ ভ্ীরুষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এইরপ বদিয়াছিলেন। 
যথা) ঃ 

তৈরেব সার্দন্ত ততঃ স দেবে 
জগাম নারায়ণমপ্রমেয়মূ। 

অনস্তমব্যক্তমজং পুরাঁণং 

সনাতন বিশ্বমনস্তরূপম্ ॥ ৩১॥ 

সচাপি তদ্বদধাঁৎ অর্ধমের 

ততঃ অর্ধ সম্বভূবুর্ধরণ্যাষ্ । 

, , স চাঁপি কেশোহরিরুত্ববর্থ 

শুরুমেকমপরঞ্চাপি কষ্ম্ ॥ ৩২ ॥ 

তৌ চাপি কেশোঁ ন্যবিশেতাং যদুনাং 
কুলে স্্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীষ্ক। 
তয়োরেকে। বলদেবো বভূব 
/যোহসৌ শেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। 
কষে দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব 
কেশে। যোহসে। বর্ণত? কৃষ্ণ উক্ত? ॥ ৩৩ ॥ 

« ম. ভা. আদি পর্ন, বৈবাছিক পর্বাধ্যায়, ১১৯ অধ্যায় | 

অনস্তর ভগবান শিব অন্যান্য দেবতাঁদিশের জরমভিব্যাহারে 

অগ্রমেয়, অনন্ত, জন্্বিহীন, হুদ্ষণ, পুরাণ, নিত্য বিরাটরূপী ভগবান 
নারায়ণসর্ধীপে উপনীত হইলেন | ৩১| ৃ 

নারায়ণ মহাদেবের গিকট সমস্ত বৃত্বীত্ত শ্রবণ করিয়। তাঁহার 

নির্দিউ নিয়মে অনুমোদ্ীদ করিলেন | পরে ধর্ম এ্রভূতি দেবগণ 
ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ হছইলেন। নারারণও ছুই গাঁছি কেশ উৎপাটন করি- 
লেন) উক্ত কেশদবক়ের মধ্যে প্রথমচী শুরু এবং দ্বিতীয়গী কলফবর্ণ | ৩২) 



জ্ঞানকাড ও কর্মকাণ্ড । ১২4 

সেই ফেশযুগল হত্ুকুল-কাঁমিনী রোছিণী এবং দেবকীতে সমাবিফ 
হুইল | শুভ্রকেশ বলদেবরূপে এবং কুঞ্ককেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ 
হইলেন ; (তন্লিমিত্ই লোকে বাস্গুদ্দেবকে (কশব কহে) ৩৩। 

বিশ্ুপুরাঁণে এইরূপ লিখিত আছে ৮ 

এবং সং ২স্তুয়মানস্ত ভগবান্ পরমেশ্বরঃ | 

উজ্জহা রাত্মনঃ কেশ নিতকফো মহাদুনে ॥ 
উবাঁচ চ শুরানেতে। মৎকেশো বন্গুধাতলে। 
অবতীর্ধ্য ভূবোতারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥ 
বসুদেবন্য যা পত্তী দেবকী দেবতৌঁপম]। 

তস্যায়মউমে| গর্ভে। মংকেশো ভবিতা নুরাঃ ॥ 
অবতীর্ধ্য চ তত্রীয়ং কৎমং ঘাঁতয়িত। ভুবি। 
কালনেমিং টিক হরিও ॥ 

বি. পু. ৫1১ | ৫৯১ ৬০১ ৬৩, ৬৪|। 

হে মহামুনে! ভর্গবান্ গরষেশর এইরূপে দেবভাখণকর্তৃক 

ভুয়মান হইয়া! আপনার শুরু ও কষ্তবর্ণের ছুই গাঁছি কেশ উৎপাঁটন 
করিলেন। ৫৯ | 

তিনি দেবতীনকলকে বলিলেন,_আঁমার এই কেশ ছুই গাছি 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়1 পৃথিবীর ভাঁর এবং কষ মোচন ফরিবে | ৬০ 

হে দেবতাগণ | বস্মদেবের দেবকী নামে যে. দেবে!পম! পৃতী, অ'ছে, 

তাঞ্ছীর অফমগর্ডে আমির এই (কুষ্বর্ণ) কেশ জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৬৩ | 

"্ইকেশ তথায় অবতীর্ণ হইয়া? কংসরূপে উৎপন্ন কালমেমীকে 
বিনাশ করিবে | এই বলিয়া ভর্গবাঁন্ হরি অন্তহ্থিত হইলেন'। ৬৪| 

ভাগবতেও. স্থানে স্াসে..অাবানু উরুফকে অতি ক্ষুদ্র.অংশ 

রে বর্ণনা করাই ছে যথা, ভা. ১০1 ৩৩ ২৭ | | 

ভবন রামচজ্ও বিচ্ুর ত্বংশাবতাঁর রূপে কথিত হইয়া খার্টকন7 

যথ।১--. 



১২৮  হিন্দুশাস্ত্র। 

শ্রীমদ্দাশরথাঃ স্বয়ং মুররিপোরংশাবতাঁর! অমী . 
ম. না. | 

রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি এই সকল দশরথতনয় সাঁক্ষাঁৎ মুররিপু অর্থাৎ 
বিষ্ণুর অংশ | * 

_. ভগবান প্রীক্ুঞ্চ যৎকাঁলে জীবিত ছিলেন, ব! লীলু! ক্রিতেছিলেন, 

সেই সময় আর এক জন্ জুল শরীক বাহির হইয়াছেন, তীহা- 
কেইদকলে বাসছবেবরপে প পুজাক করিত | সেই কৃত্রিম, বা জাল 

| কফ বিদেশের, , পৌগুদেশের, এ. এবং কিরা্দশের একজন প্রবল 

তিপাখিত রাজ! ছিলেন ] তিনি প্রকৃত স্রীকুফের নিকট দূত, ত পাঠাই 

* ভগবান্ রামচন্দ্র কর্তৃক হরধমূর্ভঙ্গ বর্ণন উপলক্ষে রাঁমচন্দ্রের 
সর্ধপ্রধান ভক্ত হনুমান্ তীঁহাঁর নিজের লিখিত মহাঁনাটকে এইরূপ 
বলিয়াছেন) 

ভিন্দমনিদ্রাং মুরারেঃ সকলতুজভভৃতাং ত্রোটিয়ন্ শৌর্যযদর্পং 
ছিন্দন্দিীরস্তিকর্ণং টলবলিতফণং কম্পয়ন্ সর্পরাঁজং | 
উদ্দামোদ্যদ্গভীরপ্রলয়ঘমঘটাধানধিকারঘোঁর- 
উঙ্কারঃ কষ্যমাণত্রিপুরহরধনুর্ভঙগভূরাবিরাসীৎ ॥ 

মহানাটক| 
ভগীবান্ রামচন্দ্র যৎকালে টঙ্কার দিয়া আকর্ষণপুরর্বক হরধনু 

ভঙ্গ করিলেন, তখন এরপ একটী ভয়ঙ্কর শব্দ উপস্থিত হইয়াছিল 
যে, তদ্দারা বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, সমস্ত রাজন্যবর্ধের বীরত্বের 
দর্ঘ চূর্ণ হইয়াছিল, দি.হস্তিগণের কর্ণকৃহরস্ছ চর্ঘমথণ্ড ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছিল, সর্পরাঁজ কীপিয়! উঠায়, তাহার ফণণ অর্থাৎ মস্তক নড়িয়| 
উঠিয়াছির্ন, অধিক কি, প্রলয়কাঁলের মেঘের যে ভয়ঙ্কর উৎকট ও 
গভীর শব্দ, তাহাকেও এই হরধনুর্তঙ্গের শব্দ ধিকার দিয়াছিল | 

হনুমানের এই হরধনুর্ভঙগ বর্ণনায়, দেখা যায় যে, ভগবান্ রামচন্জ্ 
.তদীয় ভ্রাতৃগণ এবং ভগবান্ পরশুরামব্যতীতও তখন ক্মতজ্ত্র একজন 

বিষণ আপনার স্বভাবে অবস্থিত ছিলেন | 



জ্ঞানকাঁও ও কর্খাকাঁও। ১২৯ 

খলিয়| দেন ষে, তিমি যেন অধিলগ্বে তাহার বতীরস্চক চিড় সমস্ত 

শারিত্যার করেন অবশেষে ভুই ইকফে ঘোরতর ঞ্নুংগ্রাম হয়! 
কাশীররাজা”মেই জাল ভ্ররুষের পৃক্ষে সহায়ত! করেন 1 অবশেষে 
উাহীরাঁ উভয়েই যুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, ভগবান্ ভ্রীতফেয়ই 

স্ববতারত্ব অক্ষ থাকে | যথা). 

পৌতুকো বানুদেবস্ত বঁনুদেবো্তবন্তুবি। 
অবতীর্ণস্তমিত্যুক্তো! জনৈরজ্জানমোহিতৈঃ ॥ 
ন মেনে বাস্ুদেবোধ্হযবতীর্পণে। মহীতলে 1 
নষম্মৃতিস্ততঃ সর্ববং বিফু্চিহ্ুযটীকরৎ ॥ 

বি. গ্লু ৫4৩৪। ৪,৫| " 

মহর্ষি বাঁলীকি প্রণী মূল রামায়ণ পাঠ করিয়া যদিও (রামচন্দ্রাদি 
হুইতে) স্বতন্ত্র একজন বিষ্ক্র স্বভাবে অবস্থিত্তির কে$ন উল্লেখ দেখ! 
যাঁয় না, তথাপি তাঁহাতেও যেরূপ অংশ্ব বিভাগ বর্ণিত আছে তাঁহাও 
মনপুর্ণ ভমপূর্ণ বলিয়! বোধহয় ) যথা, 

কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষর্ণনংযুতম্ 1 
বিফোৌরর্ধং মহাভাগৎ পশ্তনৈক্ষাকুনদ্দনমূ। 
ভরতে নাঁম কৈকেয্যাং জঙ্জে সত্যপরাত্রমঃ 1 
সাক্ষান্বিফোশ্ততুর্ভাগঃ অর্বৈরঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ 
অথ লক্ষমণশক্রদ্ো জুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ। 
বীরে। নর্বণন্্কুশলে বিফোৌরর্ধারমন্থিতে ॥ 

বা. রা. বালকাও ১৮ সর্থ 

হইতেও আঁধক হইয়ু! গেল | 

বি নি কুস্১১হইল হুইল | এভদ্বাতীত পরশুরামও বিশ্কুর এক 

দংপরনেও রি স্বতন্ত্র সু ছিলেন। 
বস্তুত: লায়ং* বাীফি এপ লিখিয়াছেম, কিন্বা তাহার পরে 

অনা কোন ন্যক্তি কতৃক এই সফল অংশ রামায়ণে দঃযোজিত কারি 
দেওয়] হইয়াছে তাহাও ঠিক বল! যাঁর না। 

১৭ 



১৩৪ হিন্ুশান্্র। 

পৌগুদেশোৎপন্ন বান্থদেব নাম! এক রাজা, পৃথিবীতে বাঙগুদেষ 

নাঁমে বিখ্যাত্ত হইয়।! উঠিলেন। অজ্ঞানমোছিত জনগণ তাহাকে এই 

বলিয়া স্তব করিতে লাগিল যে, তুমিই ভথবান্ বাক্মদেব, পৃথিবীতে 

জবতীর্ণ হইয়াছ | ৪। | 

এ বাঁনুদেব এইরূপ মনে করিতে লাখ্িল ঘে, আমিই প্রক্কত দেব 

বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি| এই ব্যক্তি এইন্সপে ত্াস্ত- 

চিত্ত ছইয়া সমুদায় বিষুঃচিত্ু ধারণ করিল । € | 

দুতঞ্চ প্রেষয়ামাঁন কষ্চায় হুমহাত্বনে । 

ত্যক্জ চক্রাদিকৎ চিৎ মদীয়ং নাম চাত্বনঃ ॥ 
বানুদেবাত্মকং মু মুক্ত সর্বং বিশেষতঃ | 
আত্মনেো জীবিতার্থায় ততো মে গ্রণতিৎ ব্রজ | 

বি. পু. ৫1৩৪ ৬, ৭| 

পরে এই কাপ্পনিক বাসুদেব মাহীত্ব কের ঘিকট এই বলিয়া ুত 
গাঠাইল, “রে মুঢ়! তুমি শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি মদীয় চিষ্ন সমুদ্রায় এবং 

আমার বাস্থদেব এই নাম ও আর আর সমস্ত দেবচিহ্ু ত্যাগ করিয়া 

আমাকে প্রণাম করঠ এরপ করিলে তোমার জীবন রক্ষা হইবেঃ/1৬,৭| 

ইত্যুক্তঃ সংগ্রহস্যৈনৎ দূতং প্রাহু জনার্দদনঃ | 
নিজচিহ্মহ্চত্রং সমুতঅক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ ॥ 

বি. পু. ৫1 ৩৪1 ৮| 

জমার্দন এই বক্য শ্রবণ পুর্ব্ক হান্য করিয়া দূতকে ক ছিলেন, মদীয় 

চিত এই চক্র আমি ভাহারই উপর ত্যাগ কারব। ৮। (হে দূত! তুমি 

পৌগ্ুকের নিকট শীমন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিধে যে, আমি তোমার 
অভিপ্রায় অবর্থত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, তাহা! করিব |) 

পরে যখন যুদ্ধ হয়, সেই সময়ের কখ! এইরূপ বর্ণিত আছে )- 



জ্ঞানকাণ্ড ও ধর্ছকা্ড। ১৩৬ 

জ্থীরং ধৃতশা্গ সুপর্ণরচিতধজম্ | 
বক্ষস্থলে কতঞ্চান্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরি ॥ . 

কিরীটরুগুলধরং পীতবাঁসঃসমন্থিতমূ। 
দৃ্বী তং ভাবগম্ভীরৎ জান গরুড়গ্রজঃ ॥ 
যুযুধে চ বলেনাঁন্য হস্ত্যশ্ববলিন] দ্বিজ | 

নিস্তিংশর্টিগদাশুলশক্তিকারকশীশিনা ॥ 
বি. পু. ৫1৩৪1১৭-১৯ | 

জীকূঃ দেখিলেন, তাঁহার গলায় অপূর্ব মাল্য ও ধজায় গীকড় 

নির্শিত রহিয়াছে, এবং সে শীর্দ ধনুও ধারণ করিয়া আছে এনং 
তাহার বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম শ্রীবৎসচিত্ও শোভ। পাইতেছে। ১৭| 

তাহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুগুল, ও পরিধাঁনে গীতবসন স্ুশোঁ- 
ভিত আছে। গকড়ধজ কৃষ্, কাণ্পনিক ক্লষ্ণের ঈদ্বশ বেশভূষা, 
ভাঁব ও গীনীর্ঘয দেখিয়] হাসা করিতে লাগিলেন | ১৮] 

হে ব্রহ্ম! অনস্তর কুঝ নিস্ত্িংশ, ধ্টি, গা, শুল, শক্তি, কার্খুক 
প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রধারী, গ্রজীরোহী, অশ্বারোহী, বলবান্ শত্রুনৈনা 
সমুছের সহিত সংগ্রাম করিতে লার্িলেন | ১৯। 

ক্ষণেন শীর্জনির্ুক্তিঃ শরৈরিযুবিদারটৈঃ 
গদাচক্রনিপাঁতৈশ্চ সুদয়ামীস তদ্বলম্ ॥ 
কাশিরাজবলটৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দনঃ। 
উবাচ পৌও্ড কং মুঢমাত্মচিহ্রোপলক্ষণমূ। 

বি. পু. ৫1৩৪1২০, ২১.।, 

উাঁছার শাঙ্গশরানন বিনিমুর্ত শরনিকর দ্বারা ক্ষর্ণকাঁলের মধ্যে 
শক্রণীণের অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় চুণর্শকূত হুইল | তিনি গাদাপ্রহার ও. 

চক্রনিক্ষেপ দ্বারা ঠমুদ্ীয় সৈম্য সংহার করিলেন | ২০| 
জনন ক্ষ, কাঁশিরাজের অমুদাঁয় সৈন্য নির্ূল করিয়। বিসুচিহু- 

ধারী মূঢ়মতি পৌওুককে কহিতে-লাখিলেন।1২১ | 



5৩ হিম্দুশান্তর। 

পৌওুকোক্তৎ তয়! ষতত দুতবন্েণ মাং-প্রতি। 
নমুৎসূজেতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহুম্ ॥ 
ইত্যু্চার্য্য বিযুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ | 
প্রোখিতো গদয়৷ ভগ্ধো গরুত্বাংস্চ গরুত্মতা ॥ 

বি. গ্লু 1৫1৩৪২২,২৪ | 

ছে পৌগ্রক! তুমি দৃতমুখে আমাকে বলিয়াছিলে ফে, চক্র গ্রভৃতি 

সমুদায় চিষ্নু পরিত্যাগ কর, এক্ষণে সেই চিন্তু তোমার উপর পরিত্যাগ 
করিতেছি | ২২। 

পরাঁশর কহিলেন, কষ এই বাক্য বলিয়! চক্র পরিত্যাথ করিবাঁ- 
মাত্র তন্দীরা পৌগক দ্বিধারুত হইল, এবং শীদীর আঘাতে সে ভূঙ্গি 
মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। এদিকে গঁকড় উড্টীন হইয়া তাহার 

( রাখোপরিস্থ কৃত্রিম ) গঁকড়কে চর্ণ করিল | ২৪। 

জীকুষণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজন যজ্জের পুর্ব জরাঁসন্ধ রাঁজার 
প্রবল প্রতাঁপ ও আধিপত্য বর্ণন উপলক্ষে আপনার প্রতিদন্দী দ্বিতীয় 

বানুদেবের সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ১_- 

জরাসন্ধং গতন্ত্বেব পুরা ষে৷ ন ময়। হত£। 

পুরুষ্বেতম বিজ্ঞাতো৷ যোহুসৌ। চেদিযু হর্্াতিঃ ॥ 
আত্মানং ঞরতিজাঁনাতি লোৌকেহস্সিন্ পুরুযৌত্তমম্ | 
আদর্তে সততৎ মোহাদ্ যঃ স চিহুঞ্চ মীমকমূ॥ 

বঙ্গ পু কিরাতেযু রাঁজ! বলসমন্থিতঃ | 
পৌগুকো বানুদেবেতি যোহসৌ লৌকেংভিবি শর্ত & 

ম. ভা. সভাপর্ক, রাঁজন্ুয়ারস্ত পর্ব্বাধ্যায় ১৪| ১৮--২০ | 

যেব্যক্তি চেদিদেশে পুকষৌত্বম বন্ধ] বিখ্যাত, যাকে আমি 

পুর্বে বিনাশ করিতে পারি নাই, সেই দুর্মতিও জরাসন্ধ্ের পক্ষ | ১৮ 



জ্ঞানকাঁও্ড ও কর্মাকাও । ১৩৩ 

ব্যক্তি এই ভূমলে আপুনাকে,প্ুহযোতমু জান করিয়া .ফ্োহ- 
বশত] সর্বদা আমার চিন্নু সকল ধারণ করে| ১৯। 

ঠা বঙ্গদেশের, পুঞদেশের ও উর রাজ! এবং 

- ডি __ 
রর | ২০| ৯ 

ভগবানের অবতাঁররূপে বর্ণনা পুরাণ শাস্ত্রের অনেক স্থলেই 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় | যাহাহউক. পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানব্যতীত 
কোন প্রকার অবভার রূপের পুজা, উপাসনা বা ধ্যাঁন ধারণ? দ্বারা ফে 
জীবের (চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত) মুক্তি লাভের কোঁন সম্ভাবন! নাঁই, 

ইহাও তত্তৎ শাস্ত্রে স্পউরূপে উল্লিখিত হইয়াছে | যথা, ভর্গবাঁন 
শরীক ৭ স্বয়ং অভ্ুনকে বলিয়াছিলেন,_ * 

*% এই বঙ্গ, পু্কক ও কিরাতদেশের রাজ! বাস্থ্দেবই..যে কেবল 

একা ক্কত্রিম অবতার সাজিয়াছিলেন, তা তাহা নহে ). মধে্ মধ্যে ভাঁরত- 

ক্ষেত্রে অনেকেই 'জাল ঈশ্বর » সাঁজিতেন। পৃধুরাজার টি পিতা সিদ্ধ 
বেনরীজী আপনাকে ঈশ্বর বলিয়? প্রচার করিয়াছিলেন, এবং দেশ- 
মঘো সমস্ত ধর্ম কর্ধা্দি রহিত করিয়! দিয়া বলপূর্ব্বক সকলকে আপ- 
নার উপাসনায় প্রবত্ত করিতে চেফী! পাইয়াছিলেন। পরে রে খষিদিখের 
হস্তে বেণ বিন হন | 
বিস্ঞা পুরাণে বর্ণিত আছে, প্রহ্লাদের পিত| দৈত্যকুলোস্তক 

হিরণ্যকশি/পুও আপনাকে. ঈঙ্থর জ্ঞান .করিতেন। প্রচ্ধাদের মুখে 
যখন তিনি অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথ শ্রবণ করিতেন, তখন একে- 
বারে ক্রোধে ভ্বলিয়! উঠিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রহ্লাদকে বলি 

তেন, “আমিই ত উর্বর, আঁবার ঈশ্বর কে?” : 
অরিক কি ইতিহাস পাঠে জানা যার যে._দিলীর কোঁন কোন 

মুনলমান সাও আপনাকে. য় স্বয়ং, ঈশ্বর 'বুলিয়। প্রচার, রুরিতে - 

চেডীর ভ্র়ী ক করেন নাই। 
শর ছ্ীন্দোর্গা উপনিষদের 41১৭৬ শর্তে আগিরস নামক ফষির, 
শিষ্য ব্য দেবীএক কহ কুষের উল্লেখ দেখিতে, পাওয়ী যায়, বোধ ছয় 



১৩৪ হিন্দুশান্ব। 

কামৈস্তৈত্ভৈ হতজ্ঞানাঃ গ্রপদ্যন্তেছন্যদেবতাঃ 1 
২ তং নিয়মমাস্থায় প্রক্কত্যা নিয়তাঃ ম্বয় | 

যো যো যাং যাং তম্থংতক্তঃ শরদ্ধয়ার্চিতৃমিচ্ছতি । 
ত্য তস্যাচলাংশ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহৎ | 
স তয়! শ্রদ্ধয় যুক্তন্তত্যারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামাঁন্ ময়ৈব বিহিতাঁন্ হিতান্ ॥ 
অন্তবত্ত ফলং তেষাঁং তদ্ভবত্যপ্পমেধসাং | 

দেবান্ দেবযজোযান্তি মন্তক্তা ষান্তি মামপি ॥ 
অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ । 
পরং ভাবমজানস্তো মশীব্যয়মনুতৃমং ॥ 

শী. ৭1 ২০--২৪। 

অজ্ঞান মনুষ্য সকল জস্বান্তরীয় অভ্যাসাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁমন! 
সকলের দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া উপবাসাঁদি নিয়মপা'লনপুরর্বক অন্য 
দেবতার শৃরণ গ্রহণ করে | ২০| 

যেকোন ভক্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত যে কোঁন দেবভারপের 
অর্চন! করিতে ইচ্ছাঁকরে, জাঁনিও যে সে অচলা শন্ধ! তাহাদিগকে 
আমিই গ্রদ্ানকরি |২১| 

তদ্নস্তর তাঁহারা সেই সেই দেবতারপের অর্চন! দ্বারা যে ফল বা 
বাঞ্ঠীসিদ্ধি লাভ করেঃ মে ফলও তাহাদিগকে আমিই প্রদান করিয়া 
থাকি | ২২1 (অর্থাৎ আমিভিন্ন আর. দেবৃতৃ],নাইঃনকল দেবতারূপের 
[মধ্যে আমিই অন্তর্যামিরূপে অবশ্থিতি করি ) 

. কিভুষাদিত আহার" আসীরই পুজাকরে এবং আমা হইডেই ফল 
প্রাপ্ত হয়, তথাচ আমার প্রকৃত রূপের উপাঁপন। না করা প্রযুক্ত 
০2222১258৮2 

তিনিই এই-দুগবানু ভীরু হুইবেন। কি উক্ত শ্রচতিতে ভীহার 
আবতারত্বের কোম প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাঁই। 



জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ড | ১৩৫ 

দেই সকল অপ্পবুদ্ধি মনুষ্যগীণ নিত্যফল লাভ করিতে পারে না) 
তাঁহারা যে ফল লাঁভকরে তাহ! অন্তবৎ অর্থাৎ নীমাবদ্ধ বা অনিত্য, 
সুতরাং মেই সকল ক্ষুদ্র দেবযাঁজী ব্যক্তিরা তাহাদের অনিত 
দেবতার কুভীবা হল হয়ত টু অ'র যাহারা সাক্ষাৎ 

আমার ভক্ত হয়, তাহার! নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ আমার ভা 

, লাভকরে। ২৩। * 

(অনন্তর স্ত্রীর বলিতেছেন,) আমি অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার সক্ষম 
বস্ত, আমাকে সে ভাবে ন। দেখিয়া মুঢব্যক্তির! আমাকে (ব্যক্তিমাপন্নঃ 

অর্থাৎ) মনুষ্যাদ্ির ন্যায় আকার বিশিষ করিয়। ভাঁবে একারণ তাহার! 
আমার অব্যয়, অ্যুৎ্কু, পরম ভাঁব জানিতে পাঁরে না| ২৪। 

সর্ববশেষের এই শ্লৌকচীর টীকায় ভগবান ধর ক্নামী লিখিয়াছ্ছেন, 
মাং পরমেশ্বরং কর্মনির্িতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যস্তে! 

মন্দমতয়ে। মাং নাঁতীবাদ্রিয়স্তে প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতাস্তরমেব 
ভজস্তে তে চোক্ত প্রকারেণ অন্তবৎ ফলং প্রাপুবস্তীতার্থঃ1২৪| 

* অনেক ছুর্বলধিকারী ভ্রাতার মুখে এরূপ শুনিতে পাওয় 

যাঁয় যে, পরব্রন্মের উপাপনা দ্বার মুক্তি ফল পাওয়াযায় টে, কিন্তু 
পার্থিব কোন কাঁমন! চরিতার্থ করিতে হইলে, ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান 
আবশাক| কিন্তু তগবাঁন্ ব্যাঁসদেব বলিয়াছেন যে প্রর্রন্মের উপাসনা 
দ্বার-মুক্তিফল ও যেরপ লাভ হয় পার্থিব কাঁমনাদি অন্য পুক্যার্থ 
মকলও তদ্বারা সেইরূপ লাভ করা যায়| যথা১- 

“পুকষার্থোতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ |” 

বে. স্ব. ৩৪১। 

বাঁদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাস বলিতেছেন যে, পরব্রদ্ষের উপাসনাদ্বীরা 
সকল প্রকার ঞুঁকবার্ধই হুদাধিত হুইয় থাকে | ভঙগ্বাবান্ মরন্যামী 
ও স্তরের ভাঁষ্যে নিঙ্নলিখিতত আতিবচনটী নর করিয়। দিমাছেন। 
যথা). 



১৩৬ হিন্দৃশাস্্। 

বিভীষণ রাঁমচজ্দের শব করিতেছেন, 

আঁদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপৃর্ণোধচ্যুতোহব্যয়ঃ | 
ত্বং পানিপাদরহিতশ্ক্ষুঃশ্রোত্রবিবরজিতঃ 
নির্বিকপ্পে! নির্ধিকারো। নিরাঁকাঁরো নিরীশ্বরঃ | 
ষড়ভাবরহিতোহনাদিঃ পুরুষঃ গ্রকতেঃ পরঃ ॥ 

যায়য়। গৃহাযাণস্তং মনুষ্য ইব ভাব্যসে। 
জ্ঞাত্বা ত্ববৎ নির্তণযজং বৈষ্ণব মোক্ষগাঁমিনঃ ॥ 

অ. রা. যুদ্ধকাণ্ড। ৩য় সর্গ | ২৭১ ২৯,৩০| 

আপনি আদি, অস্ত ও মধ্যরহিত, এবং পুর্ণ| আপনি চিরকাল 
একভাবে খাকেন, আপনার ক্ষয় বা বিনাশ নাই | অ।পনি হস্তপদাদি- 

সংযুক্তদেহবিহীন, এবং আপনার চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়ও নাই।২৭! 
আপনি নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিকপ্প পরমেশ্বর | আপনার 

আঁর কেহ ঈশ্বর নাই, আপনি ষড়ভাঁবরছিত, অনাদি, এবং প্রকৃতি 

হইতে শ্রেষ্ঠ পুকষ অর্থাৎ ঈশ্বর | ২৯ 

যংযং লোঁকং মনস। সংবিভাতি 

বিশুদ্ধসত্ত্ঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ | 

।তং তং লোকং জয়তে তাংস্চ কাঁমান্ 

তম্মাদ।সবানং ছি অর্চয়েৎ ভূতিকামঃ ॥ 

পূ. প্র. দূ. ধৃত মু: উ. তি ৩1১/১০ | 
অ'স্বানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ | মু: উ, 

সন্কপ্পাদেবাদা পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠস্তি | ছা. উ. 
্ক্মজ্ঞব্যক্তির সংস্কপ্পে পিতৃলোক উত্থান করেন | ইত্যাদি | 
৭ ঢুওা সাত, (১৫ 0931198 ঠ00, 0 8০৪1) 1179..98108 16 

ত১3০-8 গা র55095,0 80৭.) 08573 
1,415. 92 00 ঘ। 1061 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৩৭ 

মারার বশীভূত হইয়া! আপনি মনুষোর ন্যায় রহিয়াঁছেন, বৈষবগ্নণ 
আপনার এভাঁবের দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে না, আপনার যে 

জম্মাদিরহিত নির্গণ পরত্রন্ম ভাব তাহা বুঝিতে পাঁরিলে তবে 'বৈষ- 
বেরা মোক্ষ গ্রাপ্ত হন | ৩০ | 

যথা, টীকাঁকার লিখিয়াছেন,-_- 

তদেবাহ মনুষ্য ইবেতি এবং মায়িকস্যাঁসা তব জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ কিন্তু 
পৃর্বোক্তরূপজ্ঞানাদেবেত্যাহ | 

রামচন্দ্র স্বয়ং কৌশল্য। দেবীকে কহিয়াছিলেন)_ 

যোগাভ্যাঁনরতং চিত্তমেবরাতআনমাবিশেহ | 

সর্েষু প্রাণিজাতেষু হাহথাত্মা ব্যবস্থিতঃ 
তমজ্ঞাত্ব! বিশুঢ়াত্ব। কুরুতে কেবলৎ বহিঞ। 

ক্রিয়োৎপন্নৈর্নিকভেদৈর্দব্যৈর্মে নাম্ব তোষণম্ ॥ 
অ. রা. উত্তর কাঁও, ৭ম সর্থ ৭৩, ৭৪ শ্লোক 

সমস্ত প্রাণিজগীতে আমি আত্বারপে অবস্থিত আছি! অতএব 

ষোগাভ্যাসরত চিত্তকে সেই আত্মাতে ধারণ করিবে | ৭৩| 

আত্মারপী পরমেশ্বর যে আমি আমাকে সেরপে ন| জ্বানিয়া মূঢু 
লোক সকল কেবল বাহিরে প্রতিমাদি রূপে আমার পুজা করে। 

হে জননি! ক্রিয়েৎপন্ন বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা যে আমার 
বাহিরের পুঁজ তাহাতে আমি সন্ভুউ নহি | ৭৪| 

কপিলাদি অন্যান্য অবতীরেরাঁও নিজে নিজে এইরূপ, উক্তি 
অনেক করিয়া শিয়াছেন; অতএব অবতার রূপের পুজাদিও কেবল 

অঙ্ঞানদের নিমিজ| 

১৮ 



বর্ণ বিভেদ । 

জাতিভেদ সর্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রধানতঃ হই প্রকাঁর মত * 
দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় ! 

প্রথম মতটা এই যে ্ম্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাক্ষণ) বাছ 
হইতে ক্ষত্রিয়, উক হইতে বৈশ্য, এবং পাঁদ হইতে শুদ্র জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে | এই মতটি প্রায় সকলেরই জানা আছে এজন্য 
এজন্বন্ধে এখানে বিশেষ করিয়] কিছু লেখা আঁবশ্যক বিবেচন!| 
করিলাম না| দ্বিতীয় মতটী এই যে আদিকালে পৃথিবীতে জাঁতি- 
ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না; মনুষ্যমাঁত্রেই আদিতে একমাত্র ব্রাহ্মণ 

জাতিরূপে স্যট হইয়াছিলেন | পরে ক্রমে ক্রমে কর্মের দ্বার! 
পৃথক্ কৃত হইয়া কালে মেই একটিমাত্র জাতিই ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
বা শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে । ঈ 

যখা,-ভগবান্ শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,- 

" এক এব পুরাবেদঃ গ্রণবঃ সর্ববাত্ুয়ঃ। 
দেবে নারায়ণে! নান্য একোগ্সিবর্ণ এবচ ॥ 

ভা. ৯ম ্বন্ধ ১৪ অধায়| 

মহারাজ পূর্বে সত্যযুগে দর্ধপ্রকার বাঁক্যের বীজন্বরূপ প্রণবই 
একমাত্র বেদ ছিল, ও বিকমাত্র নাঁরায়ণই দেবতা ছিলেন (যা যজ্ঞ 

কিছু না থাকায়) লৌকিক অগ্নিই একমীত্র অগ্নি ছিল, এবং, বর্ণ 
ভেদ ন] থাকাতে মনুষ্যগণের মধ্যে একটীয়াত্ত বৃ এ: জাকি-ছিল | 

এক সময় মহর্ষি ভরদাজ ভগবান্ ডি জাতিভেদ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন) 

রা 

* ত্রেতায়ুগে যে হিন্দুদমাজে প্রথম জাতিভেদ্. প্রথা. পরবর্তি 
হইয়াছিল, ইহা পরে দেখান যাইবে। 



জ্ঞাঁনকাও ও কর্দাকাওড। ১৩৯ 

কামক্রোধৌ ভয়ং লোতঃ শোক শ্টিস্তা ক্ষুধা শ্রমঃ। 
সর্কেষাৎ নঃ প্রভবতি কম্মার্ণ! বিভজ্যতে ॥ 

স্বেদমুত্রপুরীষাঁণি শ্লেয়া পিভং চ শোপিতং 
সমং স্যন্দতি সর্ধেষাৎ কম্মাদ্বর্ণোবিভজ্যতে ॥ 

ম. ভগ. মো. ধ. ১৪ | ৭ ৮| 

হে ভবন! যখন আঁমাঁদদের সকলকেই সমভাবে কাঁম, ক্রোধ, 

ভয়, লোভ, শোঁক, চিন্তা, ক্ষুধা! ও পরিশ্রম প্রভাঁবে কাতর হইতে 

হয়, এবং সকলেরই দেহ হইতে যখন সমভাবে ম্বেদ, মৃত্রঃ পুরীষ, 

শ্রেম্মা, পিত্ত ও শোর্ণিত নিঃস্যত হইয়! থাকে তখন রাহ্মণক্ষততিয়াদি- 

রূপ বর্ণ বিভা কিরপে সম্ভব বোঁধ হয়?  ৭১৮| 

ভূগড কহিয়াছিলেন,__ 

ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাঁ সর্বং ত্রাঙ্মমিদং জগৎ । 
্্বণী!পূর্ববসৃষং হি কর্মভির্বর্ণতাঁং গতং ॥ 

ম. ভা, মো. ধ. ১৪। ১০ | 
১ 

ছে তপোঁধন! ইছলোকে বস্তৃতঃ বর্ণের ইতরবিশেষ নাই | জগতের 
যাবতীয় মনুষ্যই পূর্বে তরহ্মাকতৃক ত্রাঙ্গণজাতিরপে স্থ হইয়া- 

ছিলেন | ক্রমে ক্রমে 'মেই এক ত্রাঙ্গণজীতিই কর্খ ও বয়রসায়ভেদে 
ক্ষয়, বৈশ্য প্রভৃতি বিবিধ জাঁতিরূপে. পরিণত হুইয়াছেন। . 

কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাঁতি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জীতিতে পরিণত 

হুইয়াছিলেন, ভগ্গবান্ ভৃগু তাহ! বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 

কামভোগপ্রিয়ান্তীক্ষাঁঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। 

ত্ক্তত্ধর্মরক্তা্ান্তেিজাঃ ক্ষত্ততাঁৎ গতাঁঃ ॥ 

গোভ্যো বৃভিং সমাস্থায় পীতাঃ কয্যুপজীবিনঃ ৮ 
্বধর্থং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গ্রতাঃ ॥ 



১৪০ হিন্দুশীন্ব। 

হিৎসানৃতপ্রিয়! লুৰাঃ সর্ধবকর্োপজীবিনঃ | 
কুষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রফান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গ্রতাঃ ॥ 
ইত্যেতৈঃ কর্ণাতির্বযস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরৎ গতাঃ। 
ধর্ম যক্তঃ ক্রিয়। তেষাঁং নিত্যৎ ন প্রতিষিধ্যতে ॥ 

ম. ভা. মো. ধ. ১৪ | ১১--১৪ | 

্রন্ম! কর্তৃক স্থউ নেই আদি ত্রাঙ্ষণ জাতির মধ্যে ধাহীর1 কাম- 
ভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহমী ও তীক্ষ স্বভাব হইয়] ব্বধর্্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তীহীরাই ক্ষত্তিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১১ | 

ধাহার। স্বধর্মে অবস্থিত না থাকিয়া রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে 

গশুপ্ঠুলন ও ক্লুষিকা্ধ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তীহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত 
হইয়ছেন1১২। 

বাহার! তমোগুণ প্রভাবে হিংসাঁপরতন্ত্র, লুক্ধ, সর্বকর্মোগজীবী, 
নিখ্যাঁবাঁদী ও গৌচভ্রষ্ট হইয়াছেন তীহারাই শুত্রত্ব গুপ্ত হইয়াছেন 1১৩। 

এইরূপে. এক আদি ব্রা্ষণ জাতিই কার্য্দ্বারা পৃথকৃরৃত হইয়। 
বিভিন্ন জাতিরপে পরিগণিত হুইয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই 
নিত্যধর্খু ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে 1১৪ । 

ইত্যেতে চতুরোবর্ণ। যেষাঁং ব্রাঙ্মী সরন্বতী। 
বিহিতা ত্রাঙ্গণা পূর্ববং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥ 
্রন্মণ ব্রহ্মতন্ত্স্থা ততস্তেষাঁৎ ন নশ্যতি | 

্রক্ষধারয়তাং নিত্যৎ ব্রতাঁনি নিয়মাঁতস্তথা ॥ 
ম. ভা. মো, ধ. ১৪ | ১৫১ ১৬। 

এই চতুর্বর্লোক যাহাদিগকে ব্রন্ধা পুর্বে বেদময় বাক্যে অধিকার 
গ্রদাঁন করিয়াছিলেন তাহারাঁই লোৌভবশতঃ শৃত্রত্বাদিরূপ অজ্ঞানত! 
প্রাপ্ত হইরাঁছে। ১৫ | 

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতন্ত্রে অবস্থিত এবং বেদাঁধ্যয়ন ঘ্ত ও নিয়মা্দি 

পালন করিয়া! আপিতেছেন, এজন্য তুঁহাদের ক্রাঙ্গণত্ব এপর্যন্ত ন 
হয় নাই | ১৬ ূ 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৪১ 

ভগবাঁন্ মনু লিখিয়াছেন,_- 

ক্ষব্রপ্যাতি প্রবৃদ্ধণ্য ব্রাঙ্মণান্ গ্রতিসর্বশঃ | 

ব্র্মৈব সন্িয়ন্ত স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রদ্মসত্তবং || 
মনু ৯| ৩২০ | 

ব্রাহ্মণ গীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়কে শাপ অভিচারাদি দ্বারা দমন করেন 8 
যেহেতু ক্ষত্রিয় জাতি ত্রাঙ্গণ হইতে উৎপন্ন | 

অস্তোহগ্রিত্র্ষতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুখিতং । 
তেষাঁৎ সর্বাত্রগৎ তেজঃ ন্বস্থ যোনিষু শীম্যাতি ॥ 

মনু ১[৩২১| 

জুল হইতে অগ্নির উৎপৃতি, এবং বক্ষণ হইতে ..ক্ষভিয়ের * 
উৎপত্তি প্রস্তর হইতে অস্ত্রশন্্র সকল উৎপন্ন হয়। একা রগ (যদিও 

অন্নিসন্বন্ধীয় তেজ সকল বস্তুকে দীহকরে, ক্ষভ্রিয়ের তেজ সকলকে 

পরাভব করে এবং শস্ত্রস্বন্ধীয় তেজ সকল বস্তুকে ছেদকরে তথাচ) 

শেষে এসকল তেজ আপন আপন উৎপত্তিস্থানে শমতা প্রীপ্ত হয়| 

ুর্বকালে নিজ তিসথ ব্যক্তিরা, উপযুক্ত হইলে ভীহািকেও 
্রান্মণ রূপে গণ্য, কর!হইত| যথা, 

শু্রেচৈব ভবেরক্যৎ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
নবৈ শুত্রে! ভবেচ্ছদ্রো ত্াঙ্মণৌ ন চত্রাগ্মণঃ || 

ম. ভা, মো. ধ. ১৫ | ১৮| 

% এই প্লেটের টীকাঁয় টীকাকার কুল্লকভষ্ট এইরূপ লিখিয়াছেন $ 

যথা 
ও 

অভ্তইতি |__-জলব্রাঙ্গণপাষাণেভ্যোই্িক্ষভ্তিয়শত্ত্রাণি জাঁতাঁনি 

তেষাং সন্বন্ধি জেজঃ সর্বত্র দহনাভিভবচ্ছেদনাত্বকং কাঁধ্যং করোতি। 

স্বকারণেয় জলক্রাঙ্মণপাষাপামুখ্যযু দহনাভিভবচ্ছেদনরূপঃ কার্য 

ন করোতি-|. 



১৪২ [হন্দুশান্। 

যদ্দিকোন ব্যক্তি ব্রীক্ষণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শৃদ্রেরন্যাঁয় লক্ষণ- 

(সম্প্ হয় তাহ! হইলে তাহাকে শুদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শৃদ্রবংশ- 
'স্ভুত হইয়াও ত্রাঙ্মণের লক্ষণ সমস্ত প্রাপ্ত হন তাহাহইলে তীহাকে 

)রাকষণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

এই শ্লৌকের দীকায় টীকাঁকাঁর লিখিয়াছেন;-_ 
১ ধর্ম এব বর্ণবিভাঁগে কারণং ন জাতিরিত্যর্থ; | 

ভগবান বশিষ্ঠদেব রাঁমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,-- 

তাঁমসীং রাজনীঞ্ৈব জাঁতিমপ্পাঁমপি শ্রিতাঃ। 

সুপ্রযতুবশীদ্ যাস্তি সম্তঃ সাত্বিকজাতিতাৎ ॥ 

যো. বা, স্থিতি প্রকরণ | 

... তামসী অর্থাৎ শূদ্র জাতি আশ্রিত হুউক, কিম্বা! রাঁজদী অর্থাৎ 
"ক্ষত্রিয় জাঁতি,আখ্িত হউক, অথবা তদপেক্ষাও নীচ যে.কৌন 

জাত্যাশিভ লোক হউক উত্রমনরূপ বত্বের দ্বার! জানাভ্যাস নন করিলে 
তিক জাতি অর্থাৎ ত্র। ্ণ জীতিত্ব প্রাপ্ত হয়। 

ুর্বকালে কেবলমাত্র এক বিশ্বামিত্র মুনিই যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্তব 

হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা! নহে | বিষুপুরীণ, হরিবংশ, 

জ্রীমস্ভাগত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাঁওয় যাঁয় যে শত শত, সহত্র সত 

ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন | ্ হস্তিনাঁপুর প্রতিষ্ঠীপক সুবিখ্যাত পুরুবংশীয় “হস্ত! 

নামক রাজার প্রপৌন্র মেধাঁতিথির বংশীয়ের! ব্রাঙ্গণরূপে গ্রণ্য হইয়া" 
ছিলেন 1--যথা, 

বৃহক্ষত্রদ্য সুহোত্রঃ, স্ুহোত্রাৎ হস্তী | যইদং 

হন্তিনাপুরমারোঁপয়ামাস। অজমীঢ দ্বিমীঢ পুরুমীটাস্্রয়ো- 

হত্তিন স্তনয়াঃ | অজমীঢ়াঁৎ কণ্;&) কণৎ মেধাতিথিঃ। 
যতঃ কাণায়ন। দ্িজাও। কি 

বি, পু. ৪/১৯/১০:। 



জ্ঞাঁনকাঁণ্ড ও কর্মকাণড। ১৪৩. 

বহতক্ষত্রের পু ন্ুহোত্র, সমহোত্র হইতে হস্তী উৎপর হইয়া- 
ছিলেন | এই হস্তীই হস্তিনাপুর নামে নগর স্থাপন করেন অজমীঢ়, 
দ্বিমঢ ও পুকমীট় এই তিন জন হস্তীর তনয় | অজমীটের পু্ত 

*কণৃঃ কণু হইতে মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন | এই মেধাতিথির 
বংশীয়ের! কাণথুয়ন % নামে বিখ্যাত ব্রাঙ্গণ হইয়াছেন 

অজ্মীটের আর একটী ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াছিল। তাঁঘার নাম ধক্ষ | 
ধাক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুকউৎপনন হুইয়াছিলেন| এই 

কুক স্বীয় নাঁম অনুসারে কুকক্ষত্র স্থাপন করেন | পরে ইহা ধর্ম 
ক্ষেএ ও কুকক্ষেত্র নামে বিখ্যাঁত হয়| যথা)-- 

অজমীটুস্যান্যখক্ষ্য নাম! পুভ্রোহভূৎ। খক্ষাৎ সংব- 
রণঃ সংবরণাৎ কুক য ইদং ধর্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্র 
চকার ॥ 

বিঃ পুঃ ৪1১৯1 ১৮| 

গর্মাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষভ্রোপেত। 
দ্বিজাতয়ে বুবু? || 

বি. পু.৪1১৯)৯| 

ঈীযুক্ত বরদা প্রসাদ বসাকের প্রকাশিত বিক্টপুরাঁণেরন্র্থ অংশের 
১৯ অধ্যায়ের ১ শ্লৌকের নি্নে অনুবাদক (বোধহয় বিবিধ পুরাণ প্রকা- 
শক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্বেহন তর্বালগ্কার মহাশয়) লিখিয়াছেন যে 
“পুকবংশীয় মেধাতিথি বাঁধেদভাঁষ্য) মনুভাষ্য ও অন্যান্য অনেকগুলি 
ধর্মশাস্ত্রস্বন্থীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন | ইনি যদিও ক্ষত্রিয় বংশে 
উৎপর, তথাপি কর্থানুসারে ইস্ার বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইযা- 
ছিলেন | বর্তমাম সময়ে (সংবৎ ১৯৩০ব] ২৯) জীযুক্ত জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কয়েকজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতও এই বংশে*ন্ধস্ব 
পরিগ্রহ করিয়াছেন |” 



১৪৪ হিন্দুশাস্ত্র। 

গীর্ঘের পুত্র শিনি | এই শিনি হইতে গীর্গ ও শৈম্য নামে বিখ্যাত 
ক্ষত্রোপেত ত্রাঙ্গণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন * | 

বিঃ পু391১৯।১| 

ক্ষভ্রোপেত ত্রাক্ষণ অর্থাৎ ধাঁহাঁর ক্ষভ্রির হইয়'ও কোন কাঁরণ- 

বশতঃ ব্রাঙ্গণ হইয়াছেন | যথা) শ্রীধরম্ামী লিখিয়ছেন)_- 

“ক্ষত্রিয় এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাঙ্গণাশ্চ বভৃবুঃ | 

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্দাল্যাঃ ক্ষভ্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বতুরুঃ । ক 
বিঃ পু$ 81১৯1১৬| 

মুগণল হইতে মৌদ্দাল্য গৌত্রীয় ত্রাঙ্ষণগীণ উৎপন্ন হছন | ইহার! 
আঁদিতে ক্ষভ্রিয় ছিলেন | 

কুকবংশ বর্ণনের শেষ অবস্থায় লেখা আছে,_- 

্রন্ধ ক্ষত্রস্য যো৷ যোনির্বংশো। রাজর্ষিসতকুতঃ। 

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থা প্রাগ্যতে কলো। 
বিঃ পু ৪1২১|৪| 

যে বংশ ব্রাঙ্মণ কষত্ভিয় গণের উৎপাদক, রাজর্ধিগগ কর্তৃক যে বংশ 

অলঙ্কত হইয়াছে * সেই বিস্তীর্ণ. কুকবংশ. কৃলিকালে ““ক্ষেমক?। 
নামক রাজাতেই (পৃরিসমা্ত হইবেক | 

রীমনতাপবৰতের (ম স্বন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে এবং ১১শ হদ্ধের ২য় অধ্যা- 
য়ের ১৭শও ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত আঁছে যে ক্ষন্ত্রিয় বংশোস্ভব (বিজুর 
অবতার! খবভদেবের ১০১ পুঁজের মধ্যে ৮১ জন ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন | 

* ভগবান্ শ্ীধরস্বামী লিখিয়াঁছেন, ব্রহ্গণঃ শ্রাঙ্মণন্য ক্ষভম্য 

ক্ষত্তিয়সয চ যোঁনিং কারণৎ ক্ষভ্িয়রেষ কৈশ্চিত্তপোঁবিশেষাঁথ 

্রাঙ্মণত্বং লন্দমিতি পূর্ব্বং তথোক্তত্বাৎ | সংস্থাং সমাপ্তিমূ| 
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এতস্ব্যতীত ভাগবতের নবম ক্কন্ধের ২১ অধ্যায়েও ক্ষভিয়বংশো- 

.স্তব বুংখ্যক বাক্তির ব্রাহ্মণতুলাভের কথ! বর্ণিত হইয়াছে | এবং 

কৃতন ব্রাহ্মণ গোত্রের স্থ্টি হওয়ার পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে | * 
হুরিবংশে লিখিত অ.ছে হুইঙ্গন বৈশ্য ব্রান্ষণ হুইয়াছিলেন| 
যথ]ঃ_ 

নাভাগারিফপুত্রৌ ঘোৌ বৈশ্যো ত্রাহ্মণতাঁৎ গতৌ | 
হ. ব. ১১ অধ্যায় | 

মাভাগ ও অরিষপুত্র ইহার! হইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাক্ষণ 
হইয়াছিলেন 

মনু লিখিয়াছেন।,_ 

শূত্রো৷ ত্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূত্রতাঁৎ। 
্ত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যাৈশ্যাতথৈব চ || 

ট মনু ১৪| ৬৫| 

শৃর্রও ব্রাহ্মণ হয়ঃ এবং ব্রাহ্মণও শৃদ্র হয়| এইরপ ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশাও শুদ্র হইয়1 থাকে, এবং শৃদ্রও ক্ষত্রিয়টশ্যাদি জাতি প্রাপ্ড 
হুইয়! থাকে জাঁনিবে | 

মন্নু ইহার অব্যবহিত পুর্ধবর্তী শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন তাহাতে স্বাহার মতে ব্রাঙ্গণের! সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে 
শৃ্াদি নিক জাতিগণকে কন্দাল কারনে সু হতেন -এবং এবং 
ৃদ্রেরীত দেইরপ পম পুকষ পর্যন্ত ণাদি উৎকউ কউ বরকে কী কন্যা" 
দান করিলে তরাঙ্গনক্ষভ্িয়াদি জাতি প্রাপ্ত হইত। | ৯৮, 

সযরররাররহারািকাা পা 5 পু ০49 ৪৮ সতাস ভাসি 

* পুর্বকাঁলে আর্ধ্যমমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হুইবা 
পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত এরপ নিয়ম প্রচলিত ধাকিতে দেখা যায় যে 
এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় লেকের কন্যাকে অনায়াসে বিবাহ 
করিতে পারিতেম | ইচ্ছা হইলে অনায়াসে এক জাতীয় লোক 
অন্য জাতীয় পাত্রে কন্যাদ্ধন করিতেন| বিশেষতঃ প্রতিলো 

বিবাহ অপেক্ষ। অনুলোঁম বিবাহ প্রথ! সম্যক্ প্রচনিত ছিল 
১৯ 
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যাহাঁহউক জাতিভেদ প্রথা যে কেবল একট] সামাঞ্জিক শ্রেণী- 
ঘিভাগ মাত্র, আদিম হিন্দু সমাজে যে উক্ত প্রথা একেবারে প্রচলিত 
ছিল না, 'এবং কীলক্রমে সমাজের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদ প্রথ] 
প্রচলিত হইলেও যে তাহা বর্তমান সময়ের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় 

ছিল ন। তাহ! পূর্বোলি থিত শাস্ত্রাদি পাঠে স্প$ জানা যাইতেছে । 
এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে ডশগীবাঁনের 

চ।রি অন ছইতে যে চারিট পৃথক জাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হই- 
। স্নাছে তাহ! কিরূপ 1 বস্তুতঃ উহ! জাতিবিশেষের উৎকর্ষ ও অপ- 

কর্ষ জ্ঞাপক রূপক বর্ণনা মাত্র | এবং এরপ রূপক যে কেবল 

জ।তিভেদ সম্বন্ধেই দেখা যায় তাহা! মহে | গাহথনথা ত্রহ্ষচর্যযাঁদি 
আশ্রমরিভা সম্বন্ধেও ঠিক. এইরূপ রূপক ব্যবহার কর! হইয়াছে | 

বন্তুতঃ শ্ীস্থস্থা ব্রহ্গচর্যা|দি আশুম সকল যে উত্তমাধম অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে এ কখ! রূপক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

এরূপ আম ও জাঁতিভেদ সকল সত্যযুখে ছিল না, ত্রেতাঁধুগে 

উদাদের প্রথম শ্যক্টি হয়| যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া! কলাপ সকলও 

এ সময়ে প্রথম আস্ত হয়| এ বিষয়ে পূর্বের উল্লিখিত ভাগবতের 

৯ম স্বর্ধের বচন ব্যতীত ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে ৮ম অধ্যায়ে যেরপ 

লিখিত আছে তাহাও অবিকল উদ্ধার করিয়া দিতেছি 

য্থ। সিল 

আদো কৃতযুগ্নে বর্ণে নৃণীৎ হতস ইতিস্মৃতঃ | 
রুতকৃত্যাঃ এরজ। জাত্যা তস্মাৎ কৃতয়ুগং বিছ্ুঃ ॥ 

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোহহং বুষরূপধূক। 

উপাঁদতে তপোনিষ্ঠ। হংসং মাং মুক্তকিনিষাঃ ॥ 

অ্রেতনুখে মহাভাগ প্রণাননে হৃদয় | 
বিদ্যা গ্রাহুরভূতস্যা অহমানং ত্রিবৃম্মখঃ 
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বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশৃদ্রা মুখবাহুরুপাদজাঃ। 
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাত| য আত্মাচারলক্ষণাঃ | 
গৃহ্থাশ্রমো জঘনতো। ব্রহ্মচর্য্যং হৃদে। মম। 
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাঁঃ অন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ 

ভা, ১১1 ১৭| ৮_১২। 
আদিতে সতায়ুণে মনুষ্যগণের' একমত টস এই এই বর্ণ ছিল; 

(অর্থাৎ তখন জাতিভেদ ৰা কোনরূপ সমাজ বন্ধন ঠা না। 

তখন হুংস; অর্থ]ুৎ 11070411114 58258, রি | 

খইিতেন এবং পর্ধাটন করিয়! জন রি ) মনুষ্য নকল 
জন্মেতে করিয়াই ক্কতরুত্য হইত ; সেই জন্য উহাকে কতযুগ কুলে 1৮ 

অগ্রে ওঁকারই বেদ ছিল; এবং বৃষরূপধারী (অর্থাৎ.চতুষ্পাদে 
সম্পুর্ণ ) আমিই ধর্ম ছিলাম ; অতএব তপো নিষ্ ু ক্তপাপ মনুষাখণ 
বিশুদ্ধন্বরপ আমারই উপাসনা করিতেন ৯। 

হে মহাঁভাগ! ত্রেভার প্রারস্তে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে 
নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী অর্থাৎ ব্দে বিদ]1 প্রাহুভূতি হয় * তাহাহইতে 
আমি ত্রিরপ (অর্থাৎ হোতা, অধর্্রু ও উদ্গাত1) যজ্ঞম্বরূপ ক্ছই ১০] 

্বীয় স্বীয় আচার ও লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুয় 
বিরাজ পুকষের মুখ, বাহু, উক ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল 1১১ 

ঈ* বেদ যে ধষিশণের প্রণীত, এ সব্বন্ধে বোধ হয় বেদপাঠক 
জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই স্থির বিশ্বাস আছে। তখাচ এ সম্বন্ধে 

শাস্ত্র প্রমাণ যাহ! পাওয়া যা সংক্ষেপে তাহার ছুই একটী দেখান 
যাইতেছে, 

মহামুনি শু্রচ্ত বলিয়াছেন,“খধিবচনাচ্চ। খষিবচনং ছি 
বেদ ] 

এতিহাসিক রহস্যে ডাক্তার রামদাঁন সেন ধৃত বচন | 
মীমাংল। দর্শনের ১ম আত্যাঁয়ের তৃতীয় পাদের ১ম, ও ই 

এইরূপ লিখিত আছে, 
২ 
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(াসথ্যাদি আশ্রম চতুউয়ও দেই সয় আগার চারিটী আজ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে | ) যথ1,_ | 

গৃহস্থাশ্রম আমার জধন হইতে; ব্রঙ্গচর্য্য আমার হৃদয় ( অর্থাৎ 
বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ ) হইতে ; এবং বনে বাস অর্থাৎ বানগ্রস্থ আমার 
বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন ; সন্যান আমার মন্তকে থাকে 1১২। 

এক্ষাণে দেখ! যাইতেছে যে ব্্ষচর্ষ্যাদি আশ্রম চতুষটয়ের উৎকফ$ত। 
ও অপরুষ্টত৷ জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাহাদিগের উৎপত্তি স্থানরূপে যে 
প্রকাঁর দেহস্থ চারিটী অঙ্গের বর্ণনা কর] হইয়াছে, জ।তিভেদ সথ্বন্ধেও 
যে ঠিক্ তাহাই হইয়াছে ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই | আরও 

'বৈরাজ পুকষের উৎকৃষ্ট অপরুট অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়া! প্রযুক্তই 
যদি উতস্কট অপরুষ্ট জাঁতি হইয়া থাকে তাহাঁহইলে প্রজাপতি দক্ষ 

্রক্মার অন্ধুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হুইয়। কিরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রাক্ষণজাঁতি 
হুইয়ছিলেন? ূ 

ভগ্ধবান্ জৈমিনী, স্মৃতি শীস্্রও যে বেদবৎ মান্য বা আদরণীয় 
ভা! প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে পুর্ববপক্ষ করিতেছেন যে, 

ধির্মস্য শব্দ মূলতাদশব্মনপেক্ষং স্যাৎ|” 

জৈ. মী, দ. ১, ৩। ১1 

যেহেতু ( শব্দ অর্থাৎ) বেদই সকল ধর্মের মূল» একা'রণ যাঁহ! 

অশব্দ অর্থাৎ বেদের অতিরিক্ত (যাহ! বেদে নাই ) তাহ! কখনও 
ধর্মরপে আঁদরণীয় হইতে পারে না। এই পুর্ববপক্ষের উরে ভগ্গ- 
বাঁন্ জৈমিনী মীমাংস! করিতেছেন, 

“অগ্সি বাঁ করৃনামান্যাঁৎ প্রমাণমমুমানং স্যাৎ।” 

জৈ, শী. দ. ১1 ২1২] 

যেহেতু উভয়েরই কর্তা রক, (অর্থাৎ তি এবং স্মৃতি এক খফি 

গণেরই প্রণীত), এজন্য বেদের অতিরিক্ধ যাহ কিছু স্মৃতি শাস্ত্রে আছে 
তাহাও প্রামাণ্য ইহ। অনুম!ন করা যাঁয়। 



প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? 
দ্বিধা ব্রাঙ্মণা রাজন্ ধর্মশ্চ দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ | 

ম. ভা, মো. ধ. ২৬1 ৪০| 

মহারাজ ব্রাহ্মণ ছুই প্রকার কর্ম নিরত ও কর্ম বিরত। ধর্মও ছুই 
প্রকার প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিরততি ধর্ম | 

পুর্বকাঁলে ভারতবর্ষে ছুই শ্রেণীর ব্রাক্মণ. ছিলেন| এক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের! বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত উপনিষদ্ উক্ত ব্রহ্মতত্জ্ঞাঁন 
লাভ করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত হুইতেন: | _ভীহাঁর 
আপনার। ক্রিয়| কাণ্ডে আবদ্ধ থাঁকিতেন না! তবে ততবার অজ্ঞ 
লোকদ্দিগের উপকারের অন্তাঁবনা! আছে এইরূপ বিবেচনা! করিয়া 
তাহাদিগকে তাঁহার ব্যবস্থা দিতেন মাত্র। অপর এফ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ছিলেন তাহার! তত্ব জ্ঞানাদি বিষয়ে অপর জাতি নকল অপেক্ষ! 
কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন না! তবে ব্রাঙ্গণ বংশে জন্ম, এবং তন্নিবন্ধন 
সাত্বিক ভাঁববিশিফ ও শৌচাঁচারাদি নিয়ম নিষ্ঠ থাকায় ভীহাঁদিগকেও 
ত্রাঙ্গণ শব্দে অভিহ্থিত কর! হইত | 

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে প্রকৃত ব্রাঙ্মর্ণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেল, যখা,_ 

ক্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ত্রাঙ্মণৎ বিদুঃ । 
ম' ভা, মো. ধ. ৬৩। ২২ 

যাহার ক্রক্গজ্ঞান বিষয়ে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছে, দেবতারা তাহাকেই 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! অবগত হন 1% 

% তিনি শুধদেবকে আরও বলিয়াছিলেন,-- 

সর্ধ্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রযুর্জক্ষচর্যবাম্ | 
খচে। যজংষি সামানি ম যো বেদ ন বৈ দ্বিজং॥ 



১৫০ হিন্দুশাস্্র। 

ভগবান্ শিব বলিয়ীছেম,_ ূ 

বেদ্মাতাজপেনৈব ব্রাঙ্মণো নহি শৈলজে। 
্রক্মজ্ঞানং যদ! দেবি তদা ব্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ 

নীলতন্ত্র নবম ত্রিংশৎ পটলোধ্ধ্যায়। 
হে পার্ধতি! কেবল মাত্র সন্ধ্য| বা গায়ন্ত্রী জপের দ্বারাই যে প্ররুত 

্রাহ্মণ্য লাভ হয় তাহা নহে) যখন মনুষ্য ব্রক্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখনই 
তাহাকে ব্রাঙ্ষণ বলা যাঁয়। 

ভগবান্ মনু উত্তম.ও অধমভেদে চারি প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ 
করিয়াছেন; যখ1১-- 

জুননিষ্ঠা দ্বিজাঁঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠান্তথাপরে | 
তপরস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্নিষ্ঠাস্তথাপরে ॥ 

মনত ৩1১৩৪ 
কতকগুলি ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞ(ননিষ্ঠ, কতকগুলি তপঃ পরায়, কতক- 

গুলি তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন উ ভয়নিষ্ঠ এবং অপর কতকগুলি যাগযজ্ঞাদি 
কর্শনিষ্ঠ | 

মনু এই চতুর্বিধ ব্রাঙ্মর্ণের মধ্যে জাঁননিষ্ঠ ব্রা্মণেরই প্রাধান্য 
সর্বত্র বর্ণন! করিয়াছেন | অধিক কি তিনি জ্ঞানকেই ব্রাঙ্গণের পরম 
তপস্যা ও মাঁধন বলিয়| নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা) 

ইঞ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রভূংশ্চৈবাপরক্ষিণান্। 
প্রাপ্তি নৈব ব্রান্মণ্যমবিধানাঁৎ কথঞ্চন ॥ 

ম. ভা. মো. ধ, ৭৭1২১৪| 
খক্, ঘজু, ও সাঁমাদি বেদাধ্যয়ন, গুকশুজষা, ও ব্রশ্ধচর্ষ্যের অনু- 

ঠান করিলেই যেত্রাঙ্ণ বলিয়। পরিগণিত হইতে প'রা যাঁয় তাহা 
নহে) ২। রর 

্াক্মিণ্য লাভের প্রন্ধত, পথ পরিত্যাগ করিয়া! কেবল তুরিদক্ষিণ 
যজ্দের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাঙ্মণয লাভ ছয় না.91. 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকা । ১৫১ 

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং | 
বৈশ্যস্য তু তপো বার্তা তপঃ শূড্রস্য মেবনং | 

মনন ১১1 ২৩৬ | 

্রাহ্মণের পক্ষে জ্ঞানই উৎকৃষ$ তপপ্যা। ক্ষভরিয়ের পক্ষে প্রজা- 
পালন বা দেশরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ তপন্যা। বৈশ্যের পক্ষে কৃষিকর্্ব 
এবং শৃদ্রের পক্ষে দ্বিজাতিগণের সেবাই সর্বাপেক্ষা উত্তম তপদ্যা 
জানিবে। 

মহাভারতে ব্রাক্ষণদিগের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞনপ্বন্ধে এইরূপ লিখিত 

আছে; ্ 

আলস্তযজ্ঞাঃ ক্ষ্তাস্ত হবির্ধজ্ঞা। বিশঃ স্মৃতাঃ।” 

পরিচারষজ্ঞাঃ শৃদ্রাস্ত তপোধজ্ঞ। দ্বিজাতয়ঃ ॥ 
ম. ভা. মৌ. ধ. ৫৮। ৩৩ | 

এই শ্লোকের গীকাঁয় তপঃ শব্দের অর্থ টীকাকার লিখিয়াছেন 

“ত্রন্ষোপাসনং। অর্থাৎ ব্র্ষোপাননাই ব্রাক্মণের উৎকৃষ্টু যজ্জ | 
কষত্রিয়দিগের পক্ষে পশু ছনন, ইত্যাদি 17 

মছাভাঁরতের মোক্ষ ধর্ম পর্বাধ্য।য়ের ৬৪ | ১২ শ্লোকে লিখিত আছেঃ - 

“জপহজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ অর্থাৎ জপুই ব্রঙ্গণদি্রযুজ্জ। 
ভগবান কপিলদেবের উ্তিতে এক স্থানে এইরূপ লিখিত 

আছে, 

অনারস্তাঁঃ বতঃ শুচয়ে ব্রহ্মসংস্থিতাঃ | 

রক্মণৈৰ স্ম তে দেবাংস্তপর়ন্তযসবতৈষিণঃ । 

ম. ভা. মো, ধ. ৯৪1২০] 

.কর্মত্যানী, ধৈর্যযবান্ পন্ষিত্ত ব্রক্ষজ্ঞ মছাত্বার। ব্রন্গের সাঞ্গণ্থকার 
দ্বারাই অমৃতাঁকাঁক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। 



১৫২ হিন্দুশাস্ত্র। 

এ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লৌকের চীকায় টীকাঁকাঁর লিখিয়াছেন,--“ঈদৃশং 

্রাঙ্গণ্যৎ অজ্ঞাত মুঢ়া কর্মস্থ সজ্জন্তে যোগঞ্চাবমন্যান্তে ইতি | 

মনু প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে লিখিলেন,-_ 

খষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞৎ ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা । 

নৃজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ ষথাশক্তি ন হাঁপয়েৎ ॥ 
মনু ৪1২১| 

খবিষজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোঁমাদি অগ্নিষোত্র 

কর্ম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ ইতর জীবদিণেঁর উদ্দেশে অন্নাদি দান, মনুষ্যযজ্ঞ 

অর্থাৎ অতিথিসেবা এবং পিতৃষজ্ঞ অর্থাৎ তর্পণ এই 'সমুদ্বায় যজ্ঞ 

সর্ব্বদা যথাশক্তি পরিত্যাগ করিবেক ন|| 

ইহার পরে শ্লোকেই ভিনি আবার লিখিলেনঃ_- 

এতানেকে মহীযজ্ঞান্ যজ্ঞশীক্্রবিদে! জনাঃ | 

অনীহ্মাঁনাও সততমিক্ট্রিয়েঘেব জূহ্বতি ॥ 

মনন ৪1২২1 

কতিপয় যঙ্জশাগ্্রবেত্তা জ্ঞানবান্ গৃহস্থ এইরূপ (পঞ্চবিধ) মহা - 

যজ্দের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া, কেবল পর্থুদ্বীন্দরিয়ে পর্ঘ- 
প্রকাঁর জ্ঞানের মংযমনরূপ যজ্ঞ নির্বাহ করিয়। থাকেন| 

টীকাকার কুমুক ভট লিখিয়াছেন,_- 

এত্রক্ষনিষ্ঠানাং বেদসম্্াসিনাৎ গ্ৃহস্থানামমী বিধয়ঃ 118 

বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত ব্রঙ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পক্ষে এই- 

রূপই বিধি | 
এতত্্তীত ভবান্ মনন আরও অনেক কথ বলিয়াছেন, বাল্য 

ভয়ে*মে সমস্ত উল্লেখ করিলাম ন1 |: ( বন কাছাদের জন্য ?? 
নামক প্রস্তাব দেখ)| 



জ্ঞানকাঁণড ও কর্দকাঁও। ১৫৩৫ 

ভগবান ব্যাস: এ সম্বন্ধে এতদূর পর্যান্ত দিখিয়ান্ছেদ ধে,. 
নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণদ্যাস্তি বিভং 
যখৈকতা সমতা সত্যতা চ। 
শীলং বিধিদর্তবিধানমীর্জবহ 
তপন্থিতা চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ 

ম, ভা” মো. ধ. ২। ৩৭| 

ব্রাহ্মণের পক্ষে একাকিত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, 
সরলতা, তপন্ষিতা এবং ক্রিয়! কল্গাপ হইতে নিরৃত্তি অপেক্ষা টড 
বিত্ত (ধন) আর কিছুই নাই | 

“বজ্্টা” নামক গ্রস্থে ভগবান মৃত্যুয়াচারধ্য কর্তৃক ত্রাক্ষণ' 
কে? এই বিষয়ের একটা সুন্দর বিচার বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হ 

য়াছে। সংক্ষেপে নিম্নে ভাহীর মর্ম উদ্ধীর করিয়! দিভেছ্টি| যথাঁ,__. 

বজ্ঞনুচীং প্রবক্ষ্যামি শীন্্রমজ্ঞানভেদনং | 
দূষণৎ জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাং | 

বন্তন্ঘচী নামক অজ্ঞানবিনাশক গ্রন্থ বলিতেছি, ইহ! অজ্ঞানী- 
দিশের পক্ষে দৃুষণ এবং জ্ঞানীদ্িগের পক্ষে ভূষণ-স্বরূপ | 

কোহিসো ব্রাহ্মণো। নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং 

জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিৎ ধর্মঃ কিং পাণ্ডিত্যৎ কিং কর্ম 
কিং জ্ঞানমিতি 1 

ত্রাঙ্ষণ শব্ধে কাহাঁকে বুবীয়? জীবাত্বা কি? অথবা*জীবের 
দেছকি? অথবা জাতি কি? বর্ণকি? কিছ ০৪ পাণিত্য 
কি? কর্ম কি?”্অথবা জ্ঞান কি? 

প্র্ধম কয়েকটী বিষয় খণ্ডন করিয়! তিদি বলিলেন যে; যর্দি'ঘল 
শার্জবিছিত বিবীহদ্বারা ব্রাহ্মণ পিতা! এবং ত্রাঙ্মণী মাজা, হইতে, ধাছা- 
| ২৪ 



রি £ হিন্দুশান্ত। 

দের জঙ্গ হয় তাহারা ই ব্রাহ্মণ, তাহ! ছইলে বেদ এবং স্মৃতি শাল্সাদিতে 

[আস অনেক মহধিকে অত্রাণ বলিতে ছয় । যথা, ধুম, 

কৌশিক, মৃতু, অধুত্ত্য, মাুক্য, অর, সাজ. বেদ- 
দে সু চা -ঃ সহি রর 

যদি বল য়ে পিতা মাতা উভয়েই যদিও ব্রাঙ্মণ না হয় অন্ততঃ 

পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও মন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারে তাহাতেও দেখা যায় 

যে বিশ্বীমিত্র প্রভৃতি অনেক খযি ক্ষজিয়ের ওরদে (ক্ষভ্িয়ার গর্ভে ) 
জকি তশ ন্ত্ে ব্রাহ্মণ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন ] 

শাপপানপিশী 

৯ 

৯ ভর্ণবান্ ব্যাসদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অনেফেই অবগীত আছেন । 

| প্রাশরের ওরসে অবিবাহিত কৈবর্ত কন্যা সভ্যবতীর গর্ডে টার 
আস্থা হা | (মৃত্াবতী তি ই বীর্যে মহদ্যের উদরে জ জন্মগ্রহণ 

মক্তব! ববীবর উাহুকে প্রতিপালন করে, পরে ভীন্মের পিতা 
শীস্তমুরাভণর দ্ছিত ভীছার বিবাহ হয়। টি 

ভরদ্বাজের জন্বসন্বন্ধে এইরূপ কখিত আছে যে বৃহস্পতি কামাতুর 

হইয়াউসীজা্ঠ ভাতার পত্রী “মমডার” গর্ভাবস্থায় উহাতে উপথত 
হুম, কিনতু গর্ভস্থ শিশু আপনার স্থানসনীর্ণত| ভয়ে পদাঘাত দ্বারা 
বহুস্পতির শুক্র বাহির করিয়! ফেলিয়া দেয় | বৃহস্পতির বীর্ধ্য অব্যর্থ, 
জ্ুতরাং ভূমিতেই ভরদ্বাজ জশ্মিলেন| এই সময় মমড1 কহিলেন, 

ছল্পতে ! তুমি এই শিশুর ভরণপোষণ কর।” ব্বহল্পতি কহিলেন, 
*আামাদের উভয়ের সম্মতিক্রমেই ত এই অস্ভান জন্বিয়াছে সতের 
তুমিই ইহাকে তরণ কর এইরপে উভদ্ষেই বিবাদ করিয়া! সেই 
শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া! যান] দত্বাজং ভর?) উভয় পিতা মাত! 

কর্তৃক এই বিবাদ বিষয়ক বাঁক্য উপলক্ষে শিশুর নাম ভরদ্বাজ 
হইয়াছিল । 

: ুয্যশৃজ মুনি ছরিণীর খার্ভে, মাুকা (ডুকের গার্ডে, অরন্তা কলনে। 
যালীকি ব্ীকে ইউনি রপে সকলে জন্মগ্রহণ করেম | 
1 'আঁজেকেরই এইকপ ধারণা আছে হে, ভগ্রবান্ রাম€ন্দ্রের জগ্মের 

 বথসহজ বৎসর পৃ নাল্দীকি কর্তৃক রামায়গ লেখা হইয়াছিল | ফিতু 



জানকাও ও কর্মকাণ্ড । ৫৬ 

বর্ণ বিশেষদ্বারা যে ব্রাঙ্গাণ হয় তাহাঁও মঞ্ছে | কারণ [সৃতুওণ 
: প্রযুক্ত) ত্রাণ মাত্রই যে শুরু বর্ণ. হয় তাহ! নহে | কষজিযু মাত্রে- 
রয়ে (স্ব ও রজোহণ প্রযুক্ত] রক্ত বরণ তাহা, নছে| 'এই- 
.জপে দেখী হায় যে বৈশ। : বশ। মাত্রেই যে (রজঃ ও ত্মো৭ পযুক্ত ) 
গীতবর্ণ অথবা রাত্রের যে যে (িমোগুগ : পুত), ডা] কুফর ছয়..তাহাও 
মছে। | ক্ষ বর্তমান সময়ে আর কি পুর্বকালে চিরকালই অনেক স্থলে 
ইহীর বিপরীত দেখা যাঁয়, অতএব বর্ণবিণেষের দ্বারা! কদাপি ত্রাঙ্গণ 
হইতে পারে না|, | 

ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, পাঁণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপে বিবিধ 
প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়1 সর্ব শেষে তিনি াক্মণের লক্ষণ 
স্বন্ধে এইরূপ মীমাংন! করিয়াছেন ; যথ।,_ এ 

করতলামলকমিব পরশাস্মাংপরোক্ষেণ কতার্থতয়া শম- 
দমাদিষত্ুশীলে। দয়ার্্জবক্ষমসত্যনস্তোষবিবে৷ নিরদ্ব- 
মাঁৎসধ্যদত্তদম্মোহে! যঃ স এব ত্রোদ্ষণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি, 
“জনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাহুচ্যতে দ্বিজঃ | 
বেদাত্যাসাত্তবেদিপ্রে ব্রক্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ 1৮*ইতি | 

মহর্ষি বালীকি আপনি লিখিয়াছেন, যে. রামচজ্ঞের »ল্ককাজয়াদির 
অনেক পরে. তিনি রমা লিখিতে ও প্রত তি হইঘুছদে্। ক্তিবাস 

পণ্ডিত বন্দভাঁষায় ঘে রামায়ণ লিখিয়াচ্ছুন তাহার সহিতুসুল 

রায়ের অনেক “বিষয়েই এইরপ পরভেদ দেখা যায়। যথা, _. 

ভর্দীধেরজ জগ মা তীতত সই সন্ধে তিনি যেরপ অলৌকিক ব্যাপার 

লিখিয়! শিয়াছেন, মূল বাীকিত নেরপ নাই। বালীকি লিখিয়া, 
(ছেল ষে, ভণীরখ শ্তীছার পিতা বর্তমামে জদ্ঘগ্রহণ করেম; এবং 
জন্ম হইতেই তিনি আস্ছি উর্ণ দাংগাদি খিশউ াতাধিক দে 
সম্পয় ছিলেন 

| বা, রা, বলকান, ১ম ট্র ঝারং:9হ, রগ 



১৫৩৬ হিন্দুশান্র 1. 

গতগ্রেব বরদ্াবিদ্বান্গণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। (তজ.জ্ঞান- 

তারতম্যেন কষত্রিয়বৈশ্যে। তদভাবেন শৃঁ্্র ইতি সিদ্ধাস্তঃ। 

যিনি করতলশ্থিত আমলকী ফলের ন্যায় অপরোক্ষ রূপে, 

'পরমাস্বার সত! উপলব্ধি করিয়া ক্তার্থ হইয়াছেন, যিনি শমদমাঁদি 
সাধন বিষয়ে যত্বণীল, যিনি দয়া! ক্ষম। সত্য. সরলতা ও সন্তোষ প্রভৃতি 
গুণ সম্পন্ন এবং যিনি মোহ মাৎসর্ধ্য ও দশ্তাদির দমন বিষয়ে যত্বান্ 

তীহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়| কারুণ শাস্ত্রে কথিত আছে “জম্ম 
কালে নকলেই লেই পৃ থাকে ;পরে উপনয়নারদি” সংদ্ধার প্রাণ হইলে 

দ্বিজ , বেদাভ্যাঁস ভাঁদ করিলে বিপ্র,, আর ক্ষকে জামিলে তে তবে ব্রাহ্মণ 

বলিয়া ধন্য হয়। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে বরক্ষিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল 

্রাক্মণ, আন্যে নহে | সেই জ্ঞানের ম্যুনাধিক্য দ্বার! ক্ষভতিয় বৈশ্য আর 

তাহার অভাকত্বার! শৃত্র হয়| ইতি। 

ভগীবান অতি কহিয়াছেন,_- 

ব্রদ্ধতত্বৎ ম জানাতি বক্গসত্রেণ গর্কিতঃ | 

তেনৈব স চ পাঁপেন বিগ্রঃ পশুরুদাহাতঃ ॥ 

অত্র. সং. | 

যে ব্রাঙ্মণ বরদ্ষতত্ব অবশীত নছেম, অথচ যিনি ব্রক্ষ্থ ত্র ধারণে 

শীর্ত্বিত, তিনি সেই পাপবশতঃ বব নামে অভিহিত হইয়! 

 থাকেন। 
্রক্মজ্ঞান এবং ব্রদ্ষোপাননাই যে ত্রাঙ্মণত্ের প্রধান লক্ষণ তাহা! 

দেখাইবার নিশিত শান্তরোক্ত বচন প্রমাণ উদ্ধত ফারিবাঁরও বিশেষ 
য়েজন নাই! (কি জঞানবান্ কি অদ্ঞান) ্রাশ্মণ মা্কেই প্রতি মুহূর্তে 

যে (কার জপ), প্রণব উজা্ণ'করিকে ছয়, তাহাই ডাহাদের দেই 



জ্ঞার্নকাঁও,ও 'কর্াকা্ড। ১৫৭ 

উপাস্য পর.ব্রক্মকে প্রতিপন্ন করিতৈছে * | ব্রাক্মণদ্িগের গীয়রী 
মন্ত্র ব্রাহ্মণদিগের আচমন ম্স্্র নকলই সেই ব্রক্ষকে প্রতিপন্ন করে| 

* মাঁওক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকায় এইরূপ লিখিত 

আছে ; যথা, 

যুদ্তীত প্র্ণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্গ মির্ভয়ং | 

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাঁৎ সর্বস্য হৃদি সংস্থিতং | 

সর্বব্যাপিনমোস্কারং মত্ব বীরো ন শৌচতি। 

মা. উ. গে, কা. ১ম প্রকরণ, ১৪১১৮ | 

প্রণবেতে চিত্ত সমাধান কর, প্রণবই ভয়শূন্য বক্ষ | ১৪। | 

প্রণব অর্থাৎ ওঁকাঁরকে সর্ব প্রাণীর হুদয়স্থিভ অন্তর্যামী পরমেশ্বর 
রূপে জানিও | ওঁকারকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যা'গী ব্রক্মরূপে অবর্থত 
হইয়! পণ্ডিত ব্যক্তিরা শোক হইতে উততীর্ণ হন, অর্থাৎ নিত্য আনন্দ 
লাভ করেন | ১৮। 

শঙ্কর স্বামী ইহার ভাঁষ্যে লিখিয়াছেন, সর্ধপ্রাণিজাতস্য স্বতি- 
প্রত্যয়াম্পদে হৃদয়ে স্থিতমীর্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ দর্বব্যাঁপিনং ব্যোমবৎ 
ওষ্কারমাতানমনংসারিণং ধীরে! বুদ্ধিমান মত্ত নশোচতি। শোঁক- 
নিমিত্তান্ুপপতেঃ | তরতি শোকমাত্ববিদ্দিতি আতিভ্াঃ 1 

প' তদমৃতং সাশ্ায়স্ত্রী তৎ পরমং ব্রঙ্গেতি| 

তুরীয়ঃ পাদঃ॥ . 

কণাদ ১1২১২ স্থৃত্রের ভাষ্য ছান্দোগ্য শ্রতির বচমৰ 

গ্ায়নত্রী অবিনাশী পরব্রক্ম | উহ! বন্ষের তুরীয় (চতুর্থ) পাদ; 
অর্থাৎ উহ ব্রচ্ছের. টির অতীত অবস্থাকে ও প্রকাশ করে। 



১৫৮ হিন্ুশাস্্র | 

এতদ্বাতীত, ব্র্বাধিধ * ও ্রদ্ধবাদী হি এবং বেদান্তপারণ ত্রা্গণের 
সম্মান অর্ধ শান্ত্েই অধিক দেখ] যাঁয় এবং সেই বে্ীত্তশাজ্ও কেম, 
্রক্ষের কথাতেই পরিপূর্ণ । 

মহর্বি ভরদ্বাজ পিতামহ ব্রক্ষাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন? 

কে? ব্রোগ্ষণ£ | 

ব্রাহ্মণ কে? 

পিতামহ উত্তর করিলেন, 

ব্রহ্গবিৎ ন এষ ব্রাঙ্গণঃ | 
যিনি ত্রক্ষকে জানেম তিমিই ব্রাঙ্মণ | : 
- নিরালঘ্বোপনিষত | 

উপনযনম কালে ব্রাঙ্ষণ বালকদিগকে যে অর্ণব, ব্যান্থতি এবং 
সাবিত্রী উপদেশ কর] হয়, ছুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার অর্থ বিষয়ে 
ভাহাদিগ্নকে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখা হয়| কিন্তু ভখীবামূ 

শিব দশবিধ সংস্কার বর্ণন প্রসঙ্গে উপনয়ন সংচ্কারেরও সমস্ত অনুষ্ঠান 

আদো'ীন্ত বর্ণন করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে তথায় তিনি এইরূপ 

লিধিয়াছেন / যখ1,- 

শ্রাবস্ষিত্ব! ব্রিধাতারং সর্ধমন্ত্রময়ং শিবে | 

ব্যাহতিত্রয়নুচ্চার্্য সাবিত্রীৎ আবয়েদৃগ্ডরুঃ ॥ 

পুনঃ প্রণবযুচ্চার্য্য সাবিত্র্থৎ গুরুর্বদেহ ॥ 
্রক্ষরাত্মক তারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে |. 

* % শকুস্তীনামিবাকাঁশে মৎস্যানামিব চোদকে | 

পরং বথ! ন দৃশ্যত তথ) ব্রজ্মবিদাং গাঁতিও ) 

ফু ভা” মো ধ. ৮5৪1 

জাগা অপদসা পদৈখিণঃ ॥ 
ম, ভা. মো. ধ. ৬৪২২1: 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মাকাও | ১৫৯ 

পাতা হর্তা চ সংশ্র্। যে! দেবঃ গ্রকৃতেঃ পরঃ ॥ 
অসৌ দেবস্তিলোকাত্বা ত্রিগুণং খ্যাপ্য তিষ্ঠতি। 
অতো! বিশ্বমস্বং ব্রহ্ম বাচ্যৎ ব্যাহৃতিভিজ্তিভিঃ | 

*  তারব্যা্ঘতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ 

ম. নি. ত. ৯ম উল্লাস। 

ছে পার্সবতি! তদনস্তর গু সর্বমন্ত্রময় প্রণব (অর্থাৎ একার ) 
তিনবার শ্রবণ করাঈয়া এবং ব্যাহতিত্রয় (অর্থাৎ তুঃ ভুবঃ স্বঃ) 
উচ্চারণ করিয়া, তাহাঁকে সাবিত্রী অর্থাৎ গীয়ন্ত্রী বণ করাইবেন। 

পুরর্ব্বার প্রণব অর্থাৎ (৬) উচ্চারণ করিয় গুক সেই বালককে 

সাধিভ্রী অর্থাৎ গীয়নত্রীর (অর্থ নিশ্ন দিখিত রূপে) বলিয়! দিবেন | 
যথা). 

যে দেবতা! প্রক্কৃতির অতীত শ্রেষ্ঠ পুকষ, যিনি এই জণাতের অফ, 
পাতা ও সংহর্তা, মেই পরম পুকষ পরমেশ্বরই (অ. উ. ম.) এই 

ত্রিঅক্ষর সংযুক্ত তাঁর অর্থাৎ প্রণব দ্বার। প্রতিপার্দিত | * 
ওঁকার ধাহাকে প্রতিপন্ন করিতেছে সেই পরমেশ্বর এই ,ত্রিলো" 

কের আত্মা স্বরূপ, এবং তিনি এই ত্রিগুণমন্ী প্রক্কাতিকে ব্যাপিয়া 

অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব এই বিশ্বময় অবস্থিত যে পরব্রক্ম তিনিই 

ব্যা্ৃতি ত্রয়ের বাচ্য। 

প্রণব এবং ব্যান্ধতির বাঁচা বিনি, সাবিভ্রীরও বাচা তিনিজানিবে |: 
পুনর্ধ্বার ভখান্ শিব গ্রায়ন্ত্রীর অর্থ আরও স্গউ রূপে বলিতে - 

ছেনঃ--* 

% অ কারেণ জর্গংপাতা সংহর্তা স্যাদ্ুকারতঃ। 
ম কারেগওগ্রৎআঅভ] প্রণবার্থ উদ্বা্তঃ ॥ 

র রা ঘ. বি, ড ৯৩২ |, 5 
থা (৬) শখের অর্গ স্হটি মিত্ডি খাল রা | 



১৩৩ - হিন্নুশান্তর। ্ 

জগাপ্্িপস্য লবিতুঃ সংঅফ্ুর্রীব্যতোবিভোঃ ॥ 
অন্তর্গতং মহত্র্চো৷ বরণীয়ং যতাত্মভিঃ। 

ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ধব্যাপি সনাতন ॥ 

যে। ভর্গঃ সর্বদাক্ষীশো! মনো বুদ্ধীক্ডিয়াশি নঃ। 
ধর্মার্থকীমমোক্ষেতু প্রেরয়েছিনিয়োজয়েৎ ॥ 
ইণ্মর্থুতাং ব্রন্মবিদ্যামাদিশ্য সদৃণ্তরুঃ। 
শিষ্যৎ নিয়োজয়েদেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ধাতু | 

| ম.নি..ত, ৯ম উল্লাস 

যে জেযাতিঃ ন্বরপ সর্বাসাক্ষী পরমেশ্বর আমাদিশের মন বুদ্ধি এবং 
ইত্ত্িয় সকলকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে প্রেরণ করিতেছেন এবং তাহাতে 
নিযুক্ত রাখিতেছেন সেই জগৎঅক1 বিভুর সর্বত্র ব্যাপনশীল, নিত্য, 
এবং যখার্থভূত যে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল সত্তা, সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ 
ঘোঁহার উপাদনা করিয়া! থাকেন, তা ধ্যান করি | 

উত্তম গুঁক উপনয়ন কালে সেই-বাঁলক শিষ্কে এই রূপ অর্থযুক্ত 
চা বিদ্যার করের করিয়া তাহাকে. বহার: কর্মে প্রবর্তিত 

্ লিন নি ্  ঘন [হারা ভীম সর্প কর্তৃক 
আক্রীত্ত হইগ্াছিলেন, সেই সময় ধর্থিকশেষ্ঠ মহাত্মা যুধিতির সর্প যোনি- 
প্রাপ্ত সেই রাজর্বির প্রশ্নের যখোপযুক্ত উত্তর প্রদান দ্বারা ভ্রাতাঁকে 
আসম্ন বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে যাইয়া! তাঁহার সহি এইরলপ কথা 

বার্তা কহিয়াছিলেন ; যথা 
7 এহুখিঠির কছিলেন, ছে বিষধর ! আপনি যথেচ্ছ প্রশ্ন কন? যদি 

বোধহয় যে এবিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব, 

ডাহাহইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুতর গ্রদাি করিব 1' কিন্ত 
আপনি ব্রাক্মিণের বেদ নির্বিশের পুকয়কে অবখীত হুইয়াছেম কি না, 

জাত মা হইয়। আমি জানার বাকের প্রভার প্রদান করিব না 



জ্ানকাঁণ্ড ও কর্মাকা্ড। ১৬১ 

দনর্প কহিলেন, হে যুধিষির! তোমার বাঁকাদ্বারা তোমারে বুদ্ধিমান্ 
বলিয়া বোধ হইতেছে ; অতএব ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যই বা কি? 
ইছার উত্তর প্রদান কর| 

“যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তিতে সভা, দান, ক্ষমা, শীল, অন্থশংসা, 
তপও বণ লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রান্ষণ; এবং বীহাকে প্রাপ্ত 

হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না, সেই সুখছ্ঃখবর্জিত নির্ব্বিশেষ 

্মই বেদ্য ; যদি আপনার আঁর কিছু বলিবাঁর থাকে বলুন” 
“ কালী প্রসন্ন সিংহের অমুবাদিত মহাতাঁরত | 

“বনপর্ধ” “আজগর পর্বাধ্যায়॥ ১৮০ অ.| 

ত্রাঙ্গণদিগ্ের মধ্যে ধাহারা ব্রহ্গজ্ঞানলাভে যত্ববাঁন্ না হন," এবং 

ধাছাঁর! দেই জ্ঞানলাভার্থে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না| করিয়া অন্য . 

রূপে জীবন অতিবাঁছিত করেন, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগুছণ করিলেও 

শীস্ত্রকার গণ তাহাদিগকে প্ররুত ত্রক্ষণরূপে উল্লেখ করেন নাই। 
যথ|; ভগবান্ ব্যাস কহিয়া'ছেন, “মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাষ্ঠের হস্তী, চর্দের 
মৃগী, মনুষ্য বিহীন গ্রাম এবং জলবিহীন কুগ এই কয়েকটীই সমান 1৮ 

ব্যাস সংহিতা, ৪র্থ অধ্াঁয়। 

মনুও অবিকল এইরূপ অভিপ্রায়, প্রকাশ করিয়াছেন।| (মনু 

২১৫৬ |) 

মনন আরও বলিয়াছেন যে, “বে্দাধায়ন ও বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন 

ন1 করিয়। যে সকল ত্রাণ অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তাহার! 

জীবিতা বস্থাতেই শৃত্ব প্রাপ্ত হন|” (মনু ২১৬৮|) 

ভগবান ব্যাসদেব বেদ বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ ্ রাহ্মণদিগের, সম্বন্ধে 

এতদূর পর্য্যস্ত লিখিয়াছেন যে, 

কেপ বিগ্রৎ সুভূক্তমপি ভোঁজয়েৎ | 
ন চমুর্খং নিরাহারং*যড় রাত্রমুপবানিনং ॥ 

ব্যাস সংহ্ছিতা) ৪র্থ অধ্য'য়।. 

সি 



১৬২ হিন্দৃশাস্ত্। 

ষে ব্রাঙ্মণের মুখে বেদ শাপ্ত্রের কথা সর্বদ। শুনিতে পাওয়। যাঁয়। 

তিনি যদি উত্তম রূপে ভোজন করিয়] থাকেন তথাচ তীহাকে যত্ব . 
করিয়া আবার খাওয়াইবে ; কিন্তু মুখ ব্রাঙ্মণ যদি আহার ন! পাইয়া 
ছয়রাত্রি উপবাঁদী থাকে তথাঁচ তাহাকে কোন গ্রকার আহ্ারীয় দিবে 

না। 

বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ না 

হইলে বেদাধ্যয়ন বিফল। 
বেদ পাঠ করিলে, বা বেদশিরোভাঙথ উপনিষদ্ পাঁঠ করিলে 

যে মনুষ্য ব্রহ্মধিষয়ক স্থপ্বন জ্ঞান হৃদয়লম করিতে পারিবেন তাহার 
কোনবনিশয় নাই, কারণ শাস্ত্র পাঠ করিলে আবার শাস্ত্র সকলের 
মধ্যে সুক্ষমরূপে প্রবেশ করিবার শক্তি বাঁ শিক্ষ! থাক! আবশ্যক করে| 

.. ভ্েদ গুহোপনিষৎসূ গং 

তদ্্রন্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিমূ । 

*. যে পুর্ববৎ দেব! খষয়শ্চ তদ্দিহ্- 
স্তে তন্ময়! অস্বতা বৈ বতুরুঃ। 

শ্বেতাশ্বতর ৫/৬| শুদতি। 

সম বেদ অর্থাৎ কর্মকাতীয় বেদের মধ্যে পরমেশ্বর অপ্রকাশ্য ভাঁবে 
বর্ণিত হইয়াছেন, উপনিষদ্ বা বেদশিরোভাঙও তীছার মহিষ! গু 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে | ত্রক্গা সেই বেদপ্রতিপার্দিত দেবতীকে 
জানেন পুর্বে যে লমস্ত দেবতা গ'ধবিশীণ তাহাকে জানিয়াছেন 
উাহারাও তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছেন | 



জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ড । ১৬৩ 

খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্' 
যন্সিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 
যস্তত্ন বেদ কিম্ত্চা করিষ্যতি 
য ইত্তদিহৃস্ত ইমে সমাঁসতে ॥ 

 শ্বেতাথতর ৪1৮ শ্রুতি। 

দেবতার! সকলে বী্হীকে আশ্রয় করিয়! অবস্থিতি করেন সেই 
পরমাকাশসদৃশ' অক্ষর পুরুষকেই খক্ যু প্রভৃতি বেদ নকল প্রতিপন্ন 
করে| অতএব যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াও তাঁহাকে জানিতে না 

পারে, ধক্ যজু প্রভৃতি বেদ সকল তাহার কি করিতে পারিবে? 

(অর্থাৎ কোন উপকাঁরেই আসিবে না) | কিন্তু বেদাধায়ন করিয়া . 
ধাহাঁরা তাহাকে জীনিতে পারেন তাহারাই ক্কতার্থ হুইয়! অবস্থিতি 
'করেন। 

যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোঁপনিষদস্তথা | 

শ্লোকাঃ নুত্রাণি ভাষ্যাঁণি যচ্চান্যদ্বাত্থুয়ৎ কচিঙথ॥ 
বেদানুবচনং যজ্ঞ ব্রহ্মচর্যযং তপো দমঃ। 

শরদ্ধোপবানঃ স্বাতন্ত্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥ 

শ্বেতার্খতর উপনিষদের ভ্যষ্যে তগবান্ 

শঙ্করম্বামিধূত যাঁজ্ঞবক্ক্যের বচন | 

যেহেতু বেদ, পুরীণ, উপনিষদ্ এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রকার 
বিদ্যা, শোক, সথৃত্র, ভাষ্য ব। অন্যান্য যে কিছু বাক্য, যঞ্ঞকালে 
বেদপাঁ&, ব্রহ্মচর্্য, তপদ্যা, ইন্ত্িয় নিগ্রহ, শ্রদ্ধা, উপবাস ব| নির্জনতা! 
প্রভৃতি ফত কিছু ধর্ম, এ সমস্তই কেবল সেই এক আত্মার তত্ব ' 
জানিবার নিমিত্ত | (সুতরাং সেই তত্ব বিষয়ক জ্ঞান লীভ ছইলেই সমস্ত 
সার্থক হয়, নতুবা সমস্তই বিফল জানিবে)। | 



১৩৪ . হিম্টুশাস্ত্ 

শবত্রক্মণি নিষ্ঠাতো ন নিষ্ঠা স্যাঁৎ পরে যদি। 
অয়স্তপ্য টিনিটগািরি রক্ষতঃ ॥ 

ভা. ১১1১১।১৮। 

যদি শবব্রক্ষে অর্থাৎ বেদেতে নিষ্ঠ। থাকে, কিন্ত যর্দি পর্রঙ্গে ' 
সেরূপ নিষ্ঠা ন| থাঁকে, তাহীহইলে বন্ধ! ধেনু রক্ষকের ন্যায় কেবল 

পরিশ্রম মীত্র সার হয় জানিবে | 

অধ্ীত্য চতুরে। বেদান্ সর্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ | 

্হ্মতত্্ৎ ন জানাঁতি দব্বাঁ পাঁকরনং যথ|॥ 
ৃ মুক্তিকোপনিষদ | 

যে সকল মনুষ্য চারি বেদ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার শাস্ 

অধ্যয়ন করিয়া ও ব্রদ্মতত্ব অবগত হইতে ন পারে, তাহার পাঁক কার্যে 

নিযুক্ত দব্বী অর্থাৎ ছাতা ব| তাড়ুর সমান অর্থাৎ হাতা বাঁ ভাড়ু 
যে প্রকার পাঁকরমের মধ্যে ভ্রমণ করে কিন্তু আস্বাদ অনুভব করিতে 

পারে না, তাহারাও সেইরূপ । 

ন বৈদৎ বেদমিত্যানূর্বেদে ব্রহ্ম লনাতনং | 
 ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্ত ন বিপ্রো। বেদপাঁরগঃ ॥ 

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র 

খকুসামাঁদি বেদ্কে প্রকৃত বেদ. কহ! হয় নাঃ সুনৃতন, পরতরক্ছই 
প্রকৃত বেদ; যিনি ক্ষ বিদ্যাতে রত তিনিই বেদপারী মণ | 

 ইতলধারামিবাছ্িন্নৎ দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ। 

/  অরাচ্যৎ প্রণবব্যন্বং যন্তংবেদ স বেদবিৎ॥ 
উ. গী. ১২৩! 

ধিনি 'তৈলের ধারার ন্যায় এবং দীর্ঘষঘণ্টানিনাদের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন 

রূপে নেই বাক্যাতীভ অথচ প্রণবের দ্বার প্রকাশিত ব্রহ্গকে জানেন 
(নিই বেদেবিৎ অন্যে নে । 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা । ১৬৫ 

ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন ;-+ + 

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ব শাস্ত্রাধীতিস্ত নিক্ষল এ 
বিজ্ঞাতেৎপি পরে তত্তে শাস্তাধীতিস্ত নিষ্কলা ॥ 

বি. চ. ৬১ | 
৫. 

পরমতত্ জ্ঞাত হইতে ন1 পাঁরিলে বেদাদ্দি শীল্জাধ্যয়ন বিফল মাত্র | 
এবং পরমতত্ব বুবিতে পারিলেও শাস্ত্র অধায়নের আর আবশ্যকতা 
থাকে না|. অতএব কেবল মাত্র পরমতত্ব অবশ্ীত হওয়াই বেদাদি 
শাস্ত্র অধায়নের উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেই শীস্্র অধ্যয়ন 
নিষ্ষল | 

নিত্যশব্দ অর্থাং ল্ফোট | 
ভগবান্ পাঁণিনির মতে শব্দ ছুই প্রকার, অর্থাৎ শক মাত্রেরই ছুই 

গ্রকাঁর প্রকৃতি ; যথা, বর্ণাত্বক ও ল্ফোট। বাহ বর্ণাত্বক আর্থাৎ বর্ণ 
এবং তাঁহার উচ্চারণ জন্য ধনি বা শব্দ, তাহা স্থূল ও অনিত্য ; এবং 
যাহা/ল্ফোট 'অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দের যাহ! অর্থ ব1 ভাব, তাহা! সক্ষম ও 
নিত্য। মনে ককন কোন ব্যক্তির নিকট একজন লে।ক “গো? এই 
শট উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে নেই অনিত্য ও স্ুল “গো” শব্দটা 
দ্বার শ্রোতার মনে হুক্ষমভাঁবে যে একটী চতুষ্পদ জন্তুর ভাৰ সঞ্চারিত 
হইল, মেই স্কুল উপায় দ্বার! হুক্ষম মনোভাব বক্তা হইতে আোতাঁতে 
সধশরিত হওয়ার নামই চাটা! যথা 

নট্যতে ব্জ্যতে বটর্ণরিতি স্ফোটঃ1” 
ৃ সং. স. দ. সং. পাণিনি দর্শন | 

বর্ণ বা শবের দ্বারা যে অর্থ বা ভাবের ক্ফুটত| অর্থাৎ অভিব্যক্তি 
জন্মে তাহার মাম স্ফোট | . 



১৬৬ হিন্দুশাস্ত্র। 

তম্মাঘর্ণানাঁৎ বাঁচকত্ান্থপপর্তৌ যধ্ধলাদর্থপ্রতিপতিঃ 
ন স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যক্গ্যোহ্র্ধপ্রত্যা- 
য়কে| নিত্যঃ শব্ঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদস্তি। 

সং. স. দ. সং. পাঁণিনি দর্শন | 

এইরূপ শব্দ বা! বর্ণের অতিরিক্ত অথচ বর্ণ বা শবের দ্বারা 
অভিব্যক্ত যে অর্থপ্রত্যয়জনক নিত্য শব্দ; অর্থাৎ শব্দের ভাবজ্ঞাঁন 

তাছাই স্ফোট, ইহ! তদ্দিষয়জ্ঞ পণ্ডিতের কহিয়! থাকেন | 
নিরাকার মনোভাব সকলকে একজন হইতে অন্য জনে চালন 

বা বহন করিয়! দিবার নিমিত্ত শব্দ কেবল সর্ধবাদিসম্মত পার্থিব বা 

লৌকিক উপায় মাত্র। বস্তুতঃ এগ্রকাঁর নিরাকার ভাঁৰ সকল শব্দ 

হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবেই খাঁকে। ক্ফোট অর্থাৎ এই প্রকার 

নিরাকার ভাবজ্ঞানই ব্রন্মজ্ঞানের হেতু | এজন্য ভগবাঁন্ পাণিনি তাহার 
দর্শনে অর্থাৎ ভত্প্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দের এ ম্ফোটকেই 

নিরাকার ত্রক্ষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন | যখ1১_ 

“তক্ফাটাখ্যে নিরবয়বো নিত্যঃ শব ত্রদ্বৈবেতি |” 

মাধবাঁচার্য্যপ্রণীত সংস্কৃত 

সর্দর্শন সংগ্রহ | গাঁণিনি দর্শন | 

ল্ফোটু নামধেয় যে নিরবয়ব নিত্যশব্দ (অর্থাৎ শব্দের ভাবজ্ঞান) 
তাহাই ব্রহ্ম স্বরূপ *| | 

€. 

ক লা আপ 

**ুশবর্ধাক্ষরে ক্ষীণে নিংশবং পরমৎ পদম্ ॥ 

| ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ| ৪| 

অনাদি নিখনং ব্রহ্গ শব্দতবৃং যদক্ষরমূ| 

।' 'বিবর্ততেতর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগ€তা যতঃ | 
রামানুজা চার্যধত ত্রক্মকাতের বচন। 



জ্ঞানকাঁওড ও কর্মকাণ্ড | ১৬৭ 

£এই স্ফৌটকেই শাব্দিকেরা সচ্িদানন্দ ত্রক্ম বলিয়া হ্বীকাঁর 
, করেন, সৃতরাং শব্দশীন্ত্র আলোচন। করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিষ্ধা- 

নিরতি হইয়। মুক্তিপদপ্রাপ্তি হয়, এজন্য ব্যাকরণ শান্ত্রে«ফল যে 

মুক্তি তাঁহাও প্রাচীন পঞ্ডিতগণ ক হিয়াছেন 1১, 

৬জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রণীত বাঙ্গাল 

সর্বদর্শন সংগ্রহ | পাণিনি দর্শন | 

এই পাণিনি ব্যাকরণকে বেদে “বেদ সকলের বেদ", রূপে ক! 
হইয়াছে | যোগশাস্ত্রপ্রণেত| ভগবান পতগ্রলি এই পাঁণিনি স্থত্রের 
ভাষ্য প্রস্তত করেন, এবং মহারাজ ভর্ভৃহরি ও নৈষধ কাব্য প্রণেতা 
শীহর্য দেবের ভ্রাতা কৈয়ট সেই ভাঁষ্যের টীকা! লেখেন | ভট্োজি 
দীক্ষিত প্রণীত “দিদ্ধাত্ত কৌমুদী” নাঁমক যে ব্যাকরণ কাশী শ্রভৃতি 
স্থানে প্রচলিত আছে তাঁহ। আদ্যোপান্ত পাণিনি ব্যাকরণেরই মূলানু- 
যায়ী লিখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে কলিকাঁতাতেও উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়। যায়| 

নেতার রতিভাতেনকী 

সন্ন্যাসী ও মুনি। 
রাজর্ধি অউক তদীয় পিভীমহ রাজ ঘযাতিকে ভিজ্ঞাঁসা করিয়া- 

ছিলেন, 

কতিশ্থিদেব মুনয়ঃ কতি মৌনানি চাঁপ্যুত। 
তবস্তীতি তদাচক্ষ। আোতুমিচ্ছামছে বয়মূ | 

ম. ভা. আদিপর্ধ্, সম্ভব পর্বাধ্যায় ৯১1 ৮ | 

মুনি ও মৌনব্রত্তী কয় প্রকার বলুন, আমাদের শুনিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে । 



১৬৮ হিম্ুশাস্ত্। 

| যযাঁতি কহিলেন, 

অরণ্যে ববতে। ষস্য গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ। 
গ্রামে বা বসতোহ্রণ্যং স মুনি স্যাজ্জনাধিপ ॥ 

ম. ভা. আদিপর্ধ্, সম্ভব পর্বাধ্যায় ৯১। ৯। 

যিনি পৃষ্ঠভাঁগে গ্রাম রাখিয়। অরণ্যে বাঁ করেন, অথব! যিনি 
অরণ্যকে পৃষ্ঠভাগে রাঁখিয়। গ্রামে বাস করেন, না মুনি বল! 

যায়| 

অফক জিজ্ঞাস! করিলেন,__ 

কথ ন্বি্ধনতোহ্রণ্যে গ্রামে ভবতি পৃষ্ঠতঃ | 
গ্রামে বা বনতোহ্রণ্যং কথং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥ 

ম' ভা. আদিপর্র্ষ, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৯১। ১০ | 

পৃষ্ঠভাগে শ্রীম রাখিয়! অরণ্যে বাস করাই বাকি প্রকার? এবং 
পৃষ্টভাগে অরণ্য রাখিয়া! গ্রামে বাঁ করাই বা কি প্রকার? 

- যযাঁতি কহিলেন১-- 

ন গ্রাম্যমুপযুগ্তীত য আরণ্যমুনির্ভবেৎ 
তথাস্য বসতোহ্রণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ | 
অনগ্মিরনিকেতশ্চাপ্যগোত্রচরেণো ঘুনিঃ | 
ফৌঁগীনাচ্ছাদনং যাঁবভাবদিচ্ছেক্চ চীবরমূ॥ 
যাবৎ প্রাণাভিসন্ধানং তাঁবদিচ্ছেচ্চ ভোজনম্ 

 তথান্য বসতো গ্রামেহরণ্যং ভবতি পৃষ্ঠতঃ || 
ম. ভা. আদ্দিপর্ব্ব সম্ভব পর্বাধ্যায় | ৯১। ১১--১৩। 

যিনি অরে! বাম, করিয়া গাজা আরব্য উপভোগ করেন না, 
হার পশ্চাদ্তাগে গ্রীম| ১১| 



জ্ঞানকাও ও কর্মকা । ১৬৯. 

আর যিনি গ্রামে বাস করেন অথচ অগ্নিহোত্রার্দি কর্ম করেম না, 

ধাঁহার নিজের বাসস্থান নাই, যিনি অগ্োত্রচারী, যিমি কেবল কৌপী- 
মাচ্ছাদনের নিমিত্ত চীবর ইচ্ছা করেন, (১২) এবং নেইরূপ যিনি 

প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র আহার ইচ্ছা! করেন, (অর্থাৎ সম্ভোগ জন্য 
*এমকল ইচ্ছা! করেন ন1) ডাহা'রই পৃষ্ঠদেশে অরণ্য কহ যায়| ১৩ | 

অধ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উভয় প্রকার মুনির মধ্যে শ্রে্ঠ কে? 

এবং কেই ব1 আগ্রে মুক্তি লাভ করিয়া! থাকেন? 

যযাঁতি কহিলেন, 

অনিকেতো গৃঁহস্থেযু কামরৃতেষু সংযতঃ ৷ 

গ্রাম এব বনন্ ভিক্ষুত্তয়োঃ পূর্বতরৎ গ্রতঃ ॥ 
ম. ভা. আদিপর্ন্দ, সম্ভব পর্বাধ্যায় ৯২ | ২| 

যযাঁতি কহিলেন, ধিনি, 'গৃহস্থদিখের মধ্যে থাকিযও স্বয়ং গৃহ- 

বিহীন ও কামুচারপরাঘুখ সেই গ্রামবাসী ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ এবং দেই 
বাকি অর্তে মুকতিলাভ করিয়া খাঁকেন।' | 

বর্তমীন-ঈমকের শিক্ষিত বাক্তিণণের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাস 
আশ্রম সম্বন্ধে অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাঁশ করেন না, কিন্তু পাচীন 
আর্যাশাস্্কারগীণের মধ্যে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, তাঁহারা প্রায় 
সকলেই এক বাক্যে সন্ন্যাস আশ্রমের যাঁর পর নাই প্রশংসা করিয়! 

গিয়াছেন * | অধিক কি তাহারা মন্ন্যাস আশ্রমকেই মুক্তলাভের 

বিশেষ উপযোগী আঁশ্রমনরূপে অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ঞ/ মূ মহত্ব! ্বারিকানাথ মিত্র সন্ন্যাম আশ্রম সম্বন্ধে এক লময়ে 

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; যথা, র্ 
* 01008 10600109007 1? 9910 10597117262) 580 10001) 01009828019 10 

0৪ 6799 ০? 89 8০11৮০৪1 ০০০০০101518, ৪৪ 10 16509) 810 18 ৪11] 10 & 

০০৪০৮: 1186 ০1৪) 100] 0 01191108, 1৮ 00618 %0 8 10101600৩ 01 00110. 8:00 
99969200198159 ৪০৪1৪ 609 0017 ০081600. 881690. 6০ ৮1920, 10 10959 10889 

০০৮৪7% ৪0. 0160৮ ০৫ 1059 800 99817) 809 6০ 10859 21890 68৪ ১০৪৪০ ৯ 

২ 



১৭৯, হিম্দুশাস্ত্। 

যথা, 

্রক্মবিদ্যাঁসমাযুক্তং যতিত্বৎ যুক্তিসাধনং । 
ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত যে সন্নাঁন তাহাই মুক্তির সাধন । 

যতোরর্শনমাত্রেণ যোগাভ্যাসপরায়ণঃ । 
সম্যগ, ব্রহ্মবিদশ্ৈৰ নির্ম্মলীকুরুতে জগৎ ॥ 

রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগনিরত ব্যক্তি মন্ন্যাীর * দর্শন মাত্রে জগৎ 
পবিত্র করেন। 

যতিত্বব্যতিরেকেণ যো যতেত স মুঢরধীঃ | 

ছুঃখাত্যস্তনিরূতৌ চ বিনা। বা ক্ষবিদ্যয়া ॥ ইত্যাদি। 
 আ?ন্তা সংহিতা | 

অন্যান এবং ব্রক্মবিদ্যা এই ছুইটী ব্যতিরেকে অন্য উপাঁয়ের দ্বার! 
বাহার! দুঃখের আত্যস্তিক নির্ত্তির জন্য চেফ। পান তার! ত্রমবুদ্ধি 
মসুষ্য | 

এ প্রকার বচন শানে যধো রাশি রাঁশি দেখিতে পাওয়। যায়| 

অধিক কি, ডর্গবান্ কপিলদেব যিনি তীহা'র সাখ্থাদর্শনে স্পউতঃ ঈশ্বর 
স্বীকার করেন নাই, * তিনিও অপবর্থজনক জ্ঞানমাধনের জন্য অন্যান 

গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন| যথা” 
€ 

(88109 15 091160. 7 009 1090, 0? 0109 00009) 01511176102) ০ &)9 1756 01908 

20 [900110 986100910 99 8 1099691 ৪৮০৮9 10101) 101161981 900100100 109) 

106 76709179 106 6০ 10101) 00৩ 06 2001818৮ ০80006 2920810 100161601 

[707080160) 10 ০1067 6010994৫169 10010909 109608 %0 10611959 6196 16 28 206 

10910 971016]7 07 ৪298, 106 8:9995৮ ৪9109 100 ০870 109 76006:50 

৮০ 100008017 29 6০ 190099৮ ০%০0 009৮ 16 00560100600 01990 91009, 

[51১ ০1009 17010119 096০৩ 10চা81120980 রি ঙ্চ হি 
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কপিল প্রণীত ড়ধ্যাদী সাঃখ্যর ১ম অধ্যায়ের ৯২- থে 
লিখিত আছে,” 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা । 5৭১ 

অনারস্তে২পি সুখী সর্পবৎ | 
কপিলকত সাথ স্থত্র ৪1 $২।, 

(৯০১০ 

৮2০০০১৬৪৬১৬ 
“দিশ্বরাসিদ্ধে+ | ঈশ্বর যে আছেন তাা প্রমাণ করা যাঁয় না। 

কি জন্য প্রমাণ কর! যাঁয় না, তাহাঁও তৎপরবর্তীসুতদ্ধয়ে এইরূপ লিখি- 
য়াছেন; যথা. 

“মুক্তবদ্ধয়েরন্যতরাভাবানন তৎসিস্ধিঃ ॥৮ ৯৩ স্থাত্র | 

“উভয়খাপ্যুমত্ররত্বম্ ॥৮ ৯৪ স্ত্র | 
অর্থাৎ মুক্তা বস্থা বা বদ্ধাবস্থা এ ছুয়ের কিছুই ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে 

না। যদি তিনি স্বভাঁবতঃ যুক্ত, তবে তিনি স্যর্টতে বন্ধ হুইবেন 
কিরূপে? সফি করিবার ্রবৃত্তিই তাঁহ! হইলে তীহাতে অসম্ভব 
হইবে | আর যদি তিনি ম্বভাঁবতঃ বন্ধ এরূপ বলা হয় তাহাহইলে 
তিনি স্ষ্টিকর্তা হইবার অনুপযুক্ত | ন্ুতরাং কপিলের মতে ঈশ্বরা- 
তত্ব বিষয়ে প্রমীণীভাব| ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষ বলেন যে, ঈশ্বর 
নাই, একথা বল! কপিলদেবের অভিপ্রায় নহে তিনি কেবল বাদি- 
জয়ের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, “তুমি যে উপায়ে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ 
করিবাঁর চে! করিতেছ উহাদ্বারা তাহ! সিদ্ধ হইবে না” | নতুবা 
ঈশ্বর নাই এ কথ! বলা যদি কপিলদেবের অভিপ্রায় হইত তাহা- 
হইলে তিনি “ঈশ্বরাঁসিদ্ধেঃ” ন1 বলিয়া “ঈর্থরাভাঁবাঁৎ” বলিতেন| 
(কপিলদেব ভীহ্ার দর্শনের ৫ম অধ্যায়ে পুনর্র্বার এই বিষয়ের বিচার 
আরস্ত করিয়। অনেক কথা লিখিয়াছেন| (যাহীহউক তিমি বেদকে 
প্রীমীর্ণিক বলিয়! শ্র্থণ করিয়াছিলেন |) কপিলদেব তাহার সাথ 

দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৬ ও ৫৭ স্থত্রে লিখিয়াছেন যে যোগসিদ্ধ 
মুক্ত আত্মা বা! পুকষণণ যোগৈঙ্বর্ধ্য সকল লাভ করিয়| পর পর্ন সর্থে 
অর্থাৎ স্থিতে এক, একটী ক্ষুদ্র ঈশ্বরবৎ হুইয়! উঠেন | তাহারা 
জগতের সমস্ত তত্ব অবগত হইতে পারেন এবং ইচ্ছামত নকল কার্য্যই 
সম্পন্ন করিতে পারেন। সুতরাং তীছার মতে এ প্রকার ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়| যথা, 



১৭২ .. হিন্দুশাস্ত্র। 

সর্প যেমন নিজের জন্য গৃহ (গর্ত) প্রভুত না করিয়া, অন্য্কত 

গৃহে (গর্তে) বাস করে সেইরূপ নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ না করিয়।' 
পরণৃছে অর্থাৎ সন্যাসিভাবে জীবন অতিবাহিত করিলে সুখ প্রাপ্ত 

হইবে *% | 

ক্ুতখী ( ভবেং ) ইতি বিজ্ঞানভিক্ষু | 

“সন হি দর্ববিৎ সর্ধকর্তা |” সাং. স্ব, ৩| ৫৬| 
“ঈদৃশেশ্বরসিদ্িঃ সিদ্ধ 1” সাং স্ব. ৩| ৫৭| 

কপিলদেবৈর এই প্রকার কপ্পে ক্পে এক এক জন জীব ঈর্বর 

হওয়ার নহিত বৌদ্ধদিগের ক্পে ক্পে এক এক জন বুদ্ধের জন্ম গ্রহ- 

ণের অনেক এঁক্য দেখ যায়। শীক্যসিংহের পুর্বে আরও যে অনেক 
বুদ্ধ জঙ্গ্রহণ করিয়াছিলেন, শাক্য সিংহ যে প্রথম বুদ্ধ নহেন, ইহা 
বোঁধ হয়, অনেকেই জাঁনেন। লূলিতবিস্তুর নামক গ্রস্থের ৯ম. অধ্যায়ে 
বুদ্ধের বুদ্ধের পূর্ববর্তী ৫ ৫৪ জন বুদ্ধের নামোলেখ আছে। পুরাণে কপিল- 

দেবুকেও ্রশ্বররূপে, উল্লেখ, রুরা, হইয়াছে । 

* ঘৃহারস্তে। হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন। 

মূর্পঃ পরক্কতং বেশ্য প্রবিশ্য স্ুখমেধতে ॥ 

এঁ স্থাত্রের ভাষ্য বিজ্ঞানািগষুূত শ্লোক | 

অধ্যাতৃতত তুব্দু, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য ক]হারও, য়ে সন্ন্যাস 

গ্রহণের রি নাই তাহাঁও শান্তরকারগণ অর্থন্ বলিয়া গ্রিয়াছেন। 
শ্যুক্তি স্বইতীহার সাধন সন্বন্ধ হিন্বুশীস্ত্রের উপদেশ? নামক 
গ্রন্থে “সম্গ)াস” নমক প্রস্তাব, দেখ.। 



শীস্সপাঠের নিয়ম । 
যাহ কিছু দেখিতে পাইব, বাঙ্নিষ্পতি ন] কুরিয়! সে সকল্ই অব- 

নতমন্তকে গ্রহণ করিব, এভূবে -শক্্ অধায়ন.. রঃ শীল্রপাঠের 

৮22৭ ফল নূঁভক করা না! 

লি সকল রর মৃহাস্মুদ্রের সদৃশ; যদিও মুক্তিপ্রদ অমূল্য 

সত্যরত্ব সকল সেখানে প্রচুর পরিমাঁণে নিহিত আছে, তথাচ সে নকল 
দেখিয়। শুনিয়! ও বাছিয়ালইবর.আবশ্যুক,ক 

না হইলে রত্বুলীভের পরিবর্তে অনেক সময় কেবল কতকগুলি, *শপ্ুক- 

* ফোর্ট উইলিকম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুর বিদ্যালগ্কার- 
বিরচিত “পরবোঁধ চক্দ্রিকা” নামক পুস্তকের এক স্থানে এইরূপ লিখিত 

আছে) যথা, চাণক্য বলিতেছেন $-স্থুলীকন্ধতী দর্শন ন্যাঁয়ে 
শাস্ত্রের হুম্ষমনীর গ্রহণার্থে স্ুল অসারার্থোপদেশও কতক আূঁছে।” 

£ সে ন্যায় এতদ্রপ, অকন্ধতী নাঁমে এক স্থক্ষম তাঁরা আকাশে 

আছে, তাহার নিকটে উত্তরোত্তর স্কুল কয়েক তারা আছে, তা'দৃশ 
অকন্ধতী তারার জিজ্ঞাস্ম শিষ্যকে গুক প্রথমতঃ অতি স্তুল তারাকে এই 
অকন্ধতী তার! দেখ, এতাদৃশ উপদেশ করেন | পরে সেই তারাঁতে 
শিষ্ের দৃষ্টির র্যা জানিয়।, সে তাঁরা অকন্ধতী নয় কহিয়!, সে তাঁরা 

হইতে কিছ সুক্ষ অন্য এক স্থুল তাঁরাকে, এই অকন্ধতী তারা 
দেখ, এতদ্রপ উপদেশ করেন | এতজ্রপে শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে গু 

পরধনুন্ষম অকন্ধতী তার! প্রদর্শন করান? যেহেতৃক হঠা হুলক্ষ্য' 
পদার্থের অবধারণ লোকের হওয়া ভার; অপ্পে অণ্পে করিলেই 
ুম্বমার্থের স্থিরতর অবধারণ হয় | এই কারণে শান্তে পুরুষের বুদ্ধানু- 
রোধে অমদর্ঘকখনও আছে৯ আপাঁতদর্শাঁ স্থুলার্থগ্রাহী লোঁকের? 
শাস্ত্রের এই ৪৪ ্  অসদর্থ সদর্থ বুঝিয়া নাস্তি- 

রে 
| ক ॥ ॥ হে নি) 7১ 



১৭৪ হিন্দুশান্ত্র 

মাত্র লাভ ছয়। এই জন্য মহামান্য শীস্ত্রকারগণ বেদশান্ত্রের অবি- 

রোদী যুক্তি এবং তর্ক এই হুইগীকে সঙ্গে লইয়। শান্ত্ররূপ মহাসমুক্র 
হইতে রত্ব উদ্ধার করিতে আদেশ ০ | যখ|,-_ 

কেহলং শামা ্িত্য ন ন কর্তৃব্যো বিনির্ণয়ও | 

ুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে॥ 
মন ১২1 ১১৩-ক্লোকের টীকায় 

কুম্ধুকভট্টধঁত বৃহস্পতির বচন | 

কেবলমাত্র শ্টুক্্কে. আব্লম্থন কিয়! কর্তব্য নির্ণয় করিবে না / 

কেও ১ করা রা চাই, ব কারণ যুক্িহীন বিচারে ধর্ম, নট হয় | 

"আই ধর্মোপদেশকক বেদশীন্্াবিরোধিনা। 

যস্তর্কেণানুসন্ধতে ল ধর্মংৎ বেদ নেতরঃ ॥ 
মনু ১২১০৬ 

যিনি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা অতি এবং স্মৃতিতে 

নত্য অন্বেষণ করেন তিনিই ধর্ম জানিতে পারেন, অন্যে পারে না। 

প্রত্যক্লঞ্চানুমানঞ্চ শীত্্র্চ বিবিধাগমং । 

ভ্রয়ং জুবিদিতং, কার্য্যৎ ধর্মশুদ্ধিমভীগ্মত। ॥ 

মনু ১২1২০৫। 

কাঁদির মতে প্রন্তত হয়! অতএব হে রাজপুত্র, শাস্ত্রের ৪.১ 

2  প্রবোধচন্তিকা টানার ৪র্থ কুনুম। 



জ্ঞানকাঁও ও বর্মকাণ্ড। ১৭৫ 

ধীহ্থার! বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিতে ইচ্ছাকরেন তীছারা প্রত্যক্ষ 

' প্রমাণ, অনুগান প্রমাণ, এবং শান্তর (অর্থাৎ শ্রুতি স্ৃতি প্রভৃতি বিবিধ 
প্রকার শান্তর) এই তিন প্রকার * প্রধাণেরই সাহায্য গ্রহণ করিবেন। 

«  ভগবান্ কপিল দেব এইরূপ দিরষিাছেন:_ 

“বহুশীস্ত্রুরূপাঁসনেহপি লারাঁদানং ষট পদবহ ॥% 
সাস্থ্য দর্শন ৪1১৩ স্তর] 

* সাঁঙ্য দর্শনেও এই তিন প্রকাঁর প্রমাণের কখা লিখিত হইয়াছে। 
ন্যায়ন্থত্রপ্রণেতা ভগবান গৌতম এই তিনটার অতিরিক্ত আর এএকটী 
পউপমাঁন” নামক প্রমাঁণের উল্লেখ করিয়াছেন ; যখা,_ 

প্রতাক্ষামুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণণনি | 
ন্যায় ১১/৩| . 

অনুমান তিন প্রকার; পপুর্ববৎ”ঃ “শেষবৎ”, এবং “সামান্যতো 
দু” | এ 

যেখানে কারণ দেখিয়া কার্য অনুমান কর! হয়, তাহার নাম 

পুর্ব | যেমন, মেধের উন্নতি দেখিয়! বৃষ্ঠি হইবে এইরূপ অনুমান 
করা হয়। 

যেখানে কার্য দেখিয়! কারণ অনুমান করা! হয় তাহার নাম 

«শেঁষবৎ” | যখা১--নদীর জল ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে এবং আত 
অত্যন্ত প্রবল হইতেছে দেখিয়। অনুমীন কর! যাঁয় যে, হই এক দিনের 
মধ্যেই পর্ববতাদিতে অত্যন্ত বডি হইয়। গিয়াছে | 

“সামান্যতো দূ” যেমন ধূম দেখিয়া! বহি অনুমান করা হয়, 
কিম্বা! যেমন সৃর্য্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও তিনি আছেন এবং স্বাভাবিক 
গতিবিপিষ হইয়া চলিতেছেন ইহা অনুমান করা যায়| ইত্যাদি | 

যায় ১১ তরে বাং্যায়ন মুনিক্কৃত ভাষ্য | 



- ১৭৬ হিন্দুশীস্্। 

বহু শান্তর এবং গুরপাসন! করিয়! যে সমন্ত উপদেশ পাইবে 
ভ্রমরের ন্যায় তাহার মধ্য হইতে কেবল সার ভাগ মাত্র গ্রহণ করিবে |. 

ভাগবতের একাদশ স্বন্ধের অফ$ম অধ্যায়ে ও এই ভাঁব অবিকল 

বান্ত আছে। 

সত্য ত্রেতাদি ভেদ | 
সত্যত্রেতাদি যুণীভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রধানতঃ ছুই প্রকাঁর মত 

দেখিতে পাওয়া যায়| তম্মধ্যে যে মতটী অধিক প্রচলিত গেইগীই 
প্রথমে লিখিলাম ; দ্বিতীয় মতটা শেষে দেখাইব। প্রথম মত 

এই যে; 

কৃতং ত্রেতা' দ্বাপরম্চ কলিশ্চৈৰ চতুরুগমূ। 
বি পু ৬১৫ | 

যুগ চতুউয়ের নাম সতা, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি | 

ন তেযুবর্ধতে দেবে! ভৌমান্যত্তাংসি তেষু বৈ। 
ক্লতত্রেতাঁদিক1 নৈব তেষু স্থানেযু কণ্পন! |! 

বি. পুং তৃতীয়াংশ, ২অ. ৫৩| 

সে সমুদ্রায় ক্থানে বারি বর্ষণ হয় না, কেবল মাত্র ভৌগ জলেই 

যেখাঁনকার প্রজীগণের জীবনযাত্র। নির্বাহ হইয় থাকে, সেখানে 

সত্য তেতো প্রভৃতি যুগের ব্যবস্থা নাই। 

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে। 

ক্লৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কনিশ্চানযত্র ন কচিৎ ॥ 

'ধিপুং তৃতীয়াংশ ২জ. ১৯] 



জ্ঞানকাঁও ও টার্বা ূ [. ১৭* 

এই চারিযুগ আছে অন্য কোন কান বর্ষে (একপ মুখুজেদুতাই |. /. 

চতুযুগসহজে তু ্ রন্মণো দে িজোতম!॥ 
বি. পুং ৬/১৪। 

চাঁরি সহস্র যুগে ব্রক্ষার একদিন হইয়1 থাকে | 
অর্থাৎ সহঅব'র এইরূপ সত্য, ত্রেতী, দ্বাপর ও কলির (ধতু পরি- 

বর্তনের ন্যায়) পরিবর্তন হুইয়। গেলে তবে কণ্পশেষে প্রলয় হইবে । 

চতুরুণীপ্যশেষাঁণি সৃশানি স্বরূপতঃ। 
আদ্যৎ কত মুত! মৈত্রেয়ান্তে তথা কলিফৃ॥ 

বি. পুং ৬।১৬। 

হে মৈত্রেয় ! কণ্পের প্রথমপ্ররত্ত সত্যযুগ'ও শেষগ্রত 
কলিয়ুগ ব্যতীত আর সমুদীয় চতুর্ম প্রায় এক রূপই হুইয়! থাকে । 

মগ্ৌত্থ জাহুবীতোয়াহ্ত্থায়াহ স্কৃতে। যম । 

ব্যানঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণৃতা ততঃ 

বি' পু ৬২1৬] 

পরে আমার পুত্র উক্ত বেদব্যাস সীমানস্তর জাই্ুবীজঙগ হইতে 
উদ্থিত হইয়া! মুনিগীণকে বলিতে লাশিলেন, কলি যুখীই সাঁধু$ কলিযুখই 
অতি উত্রুষউ। 

যতকূতে দশতিতর্ষ্্েতায়াং হায়নেন যৎ। 
_ দ্বাপরে হচ্ছ মাসেন অহৌরাত্রেণ তৎকলো ॥ 
সতাযুগে দশবৎসরে যে কার্ধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা! ত্রেতাযুগে এক বত- 

সরে, দ্বাপ্র যুগে এক মাসে এ্পং কলিয়ুগে এক দিবারাত্রেই মিষ্ধ হইয়া! 
খাঁকে| টি 

ও 



১৭৮ |... * হিন্দুশীস্। 

মুগিভেদ সন্বঙ্ধে দ্বিতীয় প্রকার মন্ত এই যে, যুখভেদ আপমা হইতে 

হয় না। রাঁজার দৌষে বা রাজার গুণে সকল সময়েই উৎকুষ্ট বা 

মিরু যুগ সকল প্রবর্তিত হইর! থাকে | দেশের রাঁজ! যখন যে প্রকার 

আঁচার, ব্যবহার, নীতি, চরিত্র ও ধর্মভাঁষ সম্পন্ন হন তখন সেই প্রকার 

সুই দেশে প্রবর্তিত হইয়া থাকে; স্মতরাৎ সত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি 

প্রভৃতি যুগ লকল যে পর্যায় ক্রমে নির্দিউ কাল স্থায়িরপে প্রবর্তিত 

হুইয়] থাকে তাহ। নছে। 

ধখা, পাগুবজননী কুস্তি এক সময় প্ক্ষককে এইরপ উপদেশ 

দিয়াছিলেন 

কালে! বা কারণং রাজ্জে। রাঁজা ব। কাঁলকারণং । 

ইতি তে সংশয়ে! মাভৃদ্রাজ! কাঁলস্য কারণ ॥ 

ম. ভা. উদেষাগপর্ব, ভগব্দান পর্বাধ্যায় ১৩২।১৬। 

' হে ক্ষণ! কাঁল বশতঃ ভাল মন্দ বুঁজার উৎপত্তি হুয়। অথবা রাজা 

হইতেই বিশেধহশৈষ কাঁলের নাউ হুইয়] খাঁকে, এরূপ সন্দেহ তুমি 

করিও না। একমাত্র রাঁজাই ভাল মন্দ কাঁলের কারণ ইহ) নিশ্চয় 

জানিও | 

রাজা, কৃতযুখঅফী। ত্রেতায়াঃ দ্বাপরস্য চ। 

যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজ। ভবতি কারণং | 

ম. ভাঁ. উদ্ষাগপর্ব, ভগবদধাঁন পর্বাধ্যায় ১৩২১৭ 

রার্জাই সত্য যুগের অঙ্জী) রাজাই ত্রেতা ও দ্বাপর রুগের প্রবর্তক 

এবং রাঁজাই কলিযুগের কারণ 

স্কতদ্য করণাডাছা রবে | 

ত্রেতায়াঃ করণাদ্রাজা স্বর্মৎ নাত্যত্তমণ্ধুতে ॥ 



জ্ঞানকাও ও কর্মব্ুও । ১৭৯ 

গ্রবর্তনাৎ ঘাপরস্য যথাভাগমুপাশুতে | 

লেঃ প্রবর্তনাদ্রাজা পাপত্য্তমগুতে ॥ , 
ততে। বসতি ছুষ্ষর্ম' নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

মহাভারত, উদ্যোশপব্র্ব, ভখবদযান 
পর্বাধ্যায় ১৩২।১৮--২০ | 

যে রাঁজ। তাহার রাজ্যে সত্য যুগ প্রবর্তিত করেন, তিনি দীর্ঘকাল 
জ্বর্গ সুখ ভোথী করেন, যিনি ত্রেতাযুগ প্রবর্তিত করেন, তিনি 

অপেক্ষা কৃত অপ্পকাল ক্ব্ণন্ুখ ভোগ করিতে অমর্থ হন। 
যেরাঁজ। দ্বাপর যুগের প্রবর্তক হন, উীহারও কিছুদ্দিন বর্ণ সুখ 

ঘটে, কিন্ত যিনি কলিয়ুণের স্যরি করেন, তাহাকে অত্যন্ত পাঁপগ্রন্ত 
হইতে হয়, এবং তীহার নরকবাসের সীমা থাঁকে ন1। 

যোগবাশিষ্ঠের নির্বাণ প্রকরণে লিখিত আছে, যখন বশিষ্ঠ", 

দেব “ভুষণ্তী” নামক প্রদিদ্ধ দীর্ঘজীবী কাঁকের নিকট যাইয়! তাহাকে 
পৃথিবীর অতীত ইতিহাস জিজ্ঞাস! করেন, তখন সেই প্রাচীনতম বায়স 

তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, “আমি সত্য যুগের মধ্যেও..অনেক 
সময় কলিয়ুগের আচরণ | দেখিয়াছি এবং কলি যুগের ভিতরেও, অনেক 

সময় সত্য যুখের আঁচাঁর ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়াছি ।” ইত্যাদি। 
যোশ্নবাশিষ্ঠের উপশম প্রকরণেও প্রইরূপ লিখিত আছে ফে, 

রাঁজাই সদাঁচার অসদাচার প্রভৃতির একমীত্র কারণ ; যথা, 

সর্ব এবাভবন্ ভব্য! রাঁজা হ্যাঁচারকারগছ। 
যো. বা. উপ. প্রকরণ । 

এবং ইহার দৃষীস্ত স্বরূপে লিথিয়াছেন যে, হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর 
পর বিভক্ত প্রহলাদদের অধিকার কালে (তাহার দেখা! দেখি) সমস্ত 

দৈতাগণই আস্মরিক ভাঁব পরিত্যাশ করিয়া পরম বৈষব হইয়াছিল। 
ভীবান্ শিব তন্ত্রশীক্কের মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন।-_ 

ক যমঃ ক তপে। বিষুঃ ক কলিঃ কর্মহিংসকঃ | 
সর্ঝধ মাঁনসং ক্রেশ্টং নদা ত্যং বিভাঁবয়েহ ॥* 

মুঞ্মাল। তন্ত্র ১ম পটল| 



১৮০ 7; হিমুশাস্র। 

যম) বিষ, আছুতি দাঁন। তপস্যা, কলিযুগ। সত্যযুগ এ লকর্ল 

“কিছুই সত্য নয়, কেবল মনের গীড়াদায়ক মাত্র। অতএব ওনকল 

মিথ্য। চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা কেবল এক সত্য বস্তরই ভাবনা 

কর] - 
এই যুগীভেদ উপলক্ষে মনুষ্যদিশের আযুফ্াল অন্বন্ধেও অনেক 

প্রকীর মত শীস্ত্ের মধ বর্ণিত আছে | সাধারণতঃ শতবৎসর 
পরমাধুরই উল্লেখ শান্তে দর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকা- 
কারগণ এমঘ্বন্ধে যেরূপ লিখেন তাহ! সকলেই অবগত আছেন | 
হারা বলেন সভাযুগ্ে মনুষ্যমাত্রেরই লক্ষবংসর পরমায়ু ছিল | 
ত্রেতায়ুগে সকলেরই দশ হার্জার বৎসর, দ্বাপরে সহত্র বনর। এবং 
কলিতে শত বৎসর পরমায়ু। ভঙীবান্ মনু লিখিয়াছেন সত্/যুগে 
মনুষ্যদিশের প্রমায়ুসঙ্য1 চারিশত বৎসর ছিল, পরে প্রত্যেক যুগে 

আম্মুমংখ্য! একশত বদর করিয়া হ্রাস হইয়! আসিয়াছে | যথা_ 

অরোগীঃ সর্বনিদ্ধার্থাস্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ | 
কৃতে ত্রেতাদিযু হোষা মায়ুর্্সতি পাঁদশঃ | 

| মনু ১1 ৮৩| 
সতাযুথে সকলে রোঁগশুন্য ছিল, যে যাহ! কামনা! করিত সমুদয় 

সম্পন্ন হইত, সকলের চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল; পরে ত্রেতাদি 
যুগত্রয়ে একশত বৎমর করিয়! সকলের পরমায়ুর হাঁস হইতে লাখিল। 
(অর্থাৎ ত্রেতায় তিন শত বৎসর, দ্বাপরে হুই শত বৎনর এবং কলিতে 
এক শত বৎসর পরমাঁয়)। 

. কিন্তু রামায়ণ পাঁঠে অবগত হওয়া যাঁয় যে সগররা'জ। ত্রিশ হাঁজার 
বুসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। * | তৎপরে অংশুমাঁন্ রাঁজা* হইয়। 

বত্রিশ হাজীর বৎসর জীবিত ছিলেন 11 তৎপরে দিলীপও,. ত্রিশ 
হাজার বতনর রাজত্ব করিয়াছিলেন %1| আবার দেখিতে পাঁওয়! 

% বাঁলীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড ৪১1২৬ | 
1 বা. রা বাঁলক1:৪৯| ৪1 

এ্হাংরা এ ৪২1৮, 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকা ১৮১. 

যাঁয়, রাজ! দশরথ বিশ্বীমিত্রকে বঙ্গিতেছেন ;--দেখুন, আমার বাট 
'স্থাজীর বর বয়ম হইয়াছে এই বয়সে অতি ক্লেশে আমি রামকে 

পাঁইয়াছি, আপনি নেই রামকে লইয়। যাইবেন না * 1” ইত্যাদি । 
ভগীবান্ কুন্ুক ভট্ট, মনুমংহিত| হইতে উদ্ধত এ শ্লৌকটীর টীকা 

'নুষ্যের আহুক্কীল সম্বন্ধীয় উপরের লিখিত বিভিন্ন প্রকার মতভেদ সমূ- 
হের এইরূপে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, রামায়ণুদিতে 
যে ত্রিশ বা বত্রিশ হাজার বৎমর পরমাযুর উল্লেখ আছে তাহা মনুযা- 
মাত্রেরই পক্ষে যে নে সময়ে স্বাভাবিক ছিল তাহা নহে। ব্যক্তি বিশেষে 

অধিক ধিক, আযুফর ক্রিয়াবিশেষের ফলে ফলে ওরপ দী্ঘতীহী””হই। হইডেন 

মার! অ আর শতবৎমর আয়ুর রকখা যে সর্বত্র লিখিত আঁছে তাহার 

অর্থে ঠিক একশত বৎমর তাহা নহে; শতশব্দ নে সকল স্থলে রহত- 
পর, অথবা কলিপর মাত্র বুঝিতে হইবে | ভঙ্গবান্ কুম্ুকভটের 

মতে মনুসংহিতায় চারিশত, তিমশত, ' ছুইশত, এবং একশত, ভেদে 

চারিযুখে যে মনুষ্যের চারিপ্রকাঁর আসুফাল নির্দিউ আছে তাহাই 
ঠিক্। বস্তুতঃ ভগবান্ কুন্তুকভট্ট যেরূপ মীমীংম। করিয়াছেন তাহাই 
যে ঠিক এরূপ আমর1 বিবেচনা! করিতে পারি না| কারণ কেবল মাত্র 
শত বসরের উল্লেখ সকল স্থানে থাকিলে এরপই বহুপর ধ! কলি- 

পর বুঝিতে পারা যাইত; কিন্ত সকল স্থানে নে প্রকার নাই, দ্ছানে 

আনে স্পট একশত বুঝায় এরূপ শ্লোকও অনেক দেখিতে পাওয়! 

যায়| যখা, ছান্দোশ্য উপনিষদের এক স্থানে এইনুপ লিখিত 

আছে 

এেতদ্বর্থ বৈ তথ্িধানাহ মহিদাস এতরেয়ঃ স কিং ম 
এতছ্ুপতপমি যৌধ্হমনেন ন প্রেষ্যামীতি সহ যৌড়শং 

বর্ষশতমজীবৎ প্রহযোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং 

বেদ। 
ছা. উ. ৩১৬৭। , 

* যারা, এ ২০ সর্গ। 



১৮২ . হিন্ুশীস্া - 

এই প্রকার হজ্ঞজ্ঞানমম্পন্ন মছিদাস এঁতরেয় বলিয়াছিলেন ষে, 

ছে রোগ! তুমি কেন আমায় বা উপতীপ প্রদানকর | আঁমি তোমার. 

এই উপত্ডাঁপেতে মরিৰ না| তিনি একশত যোঁড়শ বৎমর পর্যন্ত 

বচিয়াছিলেন এবং ঘিনি এই প্রকার জানেন তিনি একশত যোড়শ 

ৰৎসর পর্য্স্ত জীবন ধারণ করেন + 
অতএব যখন বেদেতে এরূপ একশত ষোড়শ বৎসর ধরিয়] 

লিখিতেছেন তখন ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষ! অধিক প্রামাণ্য বলিয়! ্বীকার 
করিতে হইবেক। ্ 

পুরাণাদিতেও যে এ ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা 

নছে| প্রহ্লাদও একস্থানে তীহার ভ্রীতার্গণকে মন্ুষ্যর জীবন 

কালের অদ্পতা বুঝাইবাঁর জন্য এই ভাঁব ব্যক্ত করিয়াছিলেন | 

তে উত্তরে 

স্বর্গ ও নরক। 
আমাদিখের শাস্তে ত্বর্ঘ ও নরক সম্বন্ধে অনেক প্রকারের বর্ণনা 

দেখিতে পাওয়] যায়| এক এক প্রকার পাপে এক এক প্রকার 
নরকে গমন হয়, এক এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠানের ফল এক এক প্রকার 
স্বর্গে যাইয়া! সঙ্তোর করিতে হয়, ইত্যাদি গ্রকাঁর বর্ণন! শাস্ত্রে অনেক 
আছে; কিন্তু আবার এগ্রকাঁর মতও অনেক দেখিতে পাওয়! যায় ষে, 

বর্ণ ও নরক কোন স্থানবিশেষে আবদ্ধ নাই, উ্থী কেবল আমাদিণের 
মানলিক, অবস্থার: তারতম্য মাত্র। 4 দির 

বাহার অহর্নিশ পরমেশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া! পরমেশ্বরেপ আনন্দ 

উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, উাহাদিগের সম্বন্ধে ন্বস্থাদি দেবলোক 
সকলকেও শাস্ত্রে নরক রূপে বর্ণন1! কর। হইয়াছে । যথা)-- 

জপকার্য্ে কিকি প্রকার দোষ বা ত্রটী হইলে জাঁপকেরা নরকে 
গমন.করেন, সেই বিষয়টী ভীত্মদেব যুধিষিরের নিকট বর্ণন করিয়া- 
ছিলেন | যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন) জাপকেরা যে গুভকার্ষে প্রত 



জ্বানকাণড ওক্ষর্মকাণড। ১৮৩ 

হইয়াও সামান্য দৌধ বা ছুর্বলত। বশতঃ নরকে গমন 'করেন। দে 

নরক কিরূপ? তাহাতে ভীম্মদেব যুধিষিরের নিকট স্বর্পাদি দেব" 

লৌকের বর্ণন। করেন । যুধিষ্ঠির ব্র্মীদি দেবতা স্থান সকলকে নরক" 

রূপে কহিতে শুনিয়। ভীম্মকে তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন | ভীক্ষ 

কহিলেন পরমাত্বার স্থান হইতে উক্ত স্বর্থাদি লোক সকল অনেক 

অংশে নিক এইজন্য জাপকদিগের সম্বন্ধে এ সকল ছ্ছানকে' 

মরকরূণে কীর্তন কর! হইয়াছে | যথা, 

কীদৃশৎ নরক যাঁতি জাপকো বর্ণয়স্ব মে। 

কৌতুহলং হি মে রাজ-স্তত্বান্ বক্র্সি ॥ 
ম. ভা. মৌ. ধ. ২৫।১| 

ুধিত্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকের! কিরূপ নরকে গমন 

করেন তাহ! শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে, 

আপনি তাঁছ। কীর্তন ককন। 

কৌতৃছলের কারণ টাকাঁকার লিখিয়াছেন,_ 

কৌতৃহলং, শুভকর্তৃরপি অশুভনিরয়গ্রান্ডিরিত্যাশ্চ্য্যং | 

জপরপ শুভ কার্ধ্ে প্রবৃত্ত লৌকদিগের অস্ডভ নরক প্রাপ্তি 

ছয় এই কৌতুহল 

ভীম্ম কহিলেন,_ 

দিব্যানি কামরূপাঁণি বিমানানি সভান্তথা। 

আ্রীড়। বিবিধ। রীজন্ পদ্বিন্যশ্চৈব কাঞ্চনাঃ 
॥ 

তুর্নাৎ লোকপালানাত শুত্রস্যাথ বৃহস্পতেঃ 

মরূতৎ বিশ্বদেবানাঁৎ সাঁধ্যানামশ্থিনোরপি ॥ 

রুদ্রাদিত্যুবন্ুনাঞ্চ তথান্যেযাং দিবৌকসাঁৎ। 

এতে বৈ নিরয়াস্তাত স্থানস্য পরমাত্মন$ ॥ 
ম. ভা মো. ধ. ২৫ | 8-- ৬1 



১৮৪.  হিঙীশীস্্। : 

দেব, সাধ্যগণ, কত্র, আদিত্য, বস্থুমকল এবং অন্যান্য দেবতাঁখণে'র 

যে অমুদীয় দিব্য কামরূপ বিমান্, সভ1, বিবিধ ক্রীড়াকাঁনন, এবং 
কাঞ্চনময় কমল স্থশৌভিত মরোবর প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু আছে, তৎ- 
সমুদায়ই নরকরপে উল্লিখিত হইয়াছে কারণ পরমাত্মার স্থান হইতে" 

এ মকল বস্তু অনেকাংশে নিকট | 

এতে বৈ নিরয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্বাএব যথীক্রমমূ। 
তস্য স্থানবরস্যেহ সর্ব নিরয়সংজ্বিতাঃ ॥ 

ম. ভা. মে, ধ. ২৫| ১১| 

এঁ সমুদায় স্থান ব্রঙ্গপদ প্রাপ্তি অপেক্ষা! নিতান্ত নিক বলিয়াই 
. নিরয়পদ বাঁচ্য হইয়। থাকে | 

বিষুনংস্মরণাঁৎ ক্ষীণঃ সমস্তরেশনঞ্চয়ঃ | 

মুক্তিৎ প্রয়াতি স্বর্ণাপ্তিস্তস্য বিদ্বোইনুমীয়তে ॥ 
বি'পুং২1]৬।৩৮ | 

বিষঅর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভক্তিভাবে হৃদয়ে স্মরণ করিলে মনুষ্য- 
গণ অমন্তড ক্লেশ এবং ক্লেশমুলক রাগাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে 
এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়| সে অবদ্থায় স্বর্থ প্রাপ্তি কেবল বিষ্বর্ূপে অনু- 
মিত হইয়া! থাকে | (সুতরাং সে ম্বর্থও তখন সাধকের পক্ষে নরকের 

রূপান্তর মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে)। 

তন্মাদ্ ছঃখাত্মকং নান্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্বকমূ। 

মনসঃ পরিণামোহ্যং সুখছুঃখাদিলক্ষণঃ | 
বি. পুং২ | ৬1৪৫1 

অতএব ম্বর্থ বাঁনরক কোন বস্তুই হুঃখাত্বক বা গরধাত্বক বলিয়া 
পৃথকূণনির্দিউ মাই। দুখ বাঁ হুঃখ কেবল অ্ঃকরণের পারা 
মাত্র! 



জ্ঞানকও গু কর্কাঁও। ১৮৫ 

বন্তেকমেব ছুঃখায় জুখায়ের্রোস্তবায় চ। 
কোপায় চ যতন্তম্মাদ্ বস্তু বন্তাত্বকং কুতঃ | : 

| বি. গু ২1৩ | ৪৩| 

যখন এককাত্র বন্তই মনের অবস্থা অনুসায়ে কখনও হুঃখের কারণ, 
কখনও খের কারণ, কখনও ঈর্য্যোৎপাদক, কখনও .ক্রোধোদ্দীপক 
হইয়া! থাকে. তখন সুখ ব| ছুঃখ যে কোন বন্তুবিশেষে নিহিত আছে, 
ইহা! কিরপে বল! যাইতে পারে? 

'ঘনঃগপ্রীতিকরঃ "স্বর্গে! নরকত্তঘিপর্য্যয়ঃ | 
নরকন্বর্থমংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোতম ॥ 

বিপু ২1৩৪২ 

ছে দ্বিজোত্তম! যাছা কিছু মনের প্রীতিকর। তাঁছাই ন্বর্ এবং :. 
যাহ তাঁহার বিপরীত, তাহাই নরক। অতএব ম্বপ্গ ও নরক কোন 
স্থানবিশেষে বা বস্তবিশেষে বন্ধ নে, পুণ্য ও পাঁপের রি ০] 
ও মরক | 

শানবর্ণিত নর্থ ও মরকাদি বৃতীস্ত সমস্তই যে মিথ্যা এব কণ্পিত, 
ডাহা! এই পৌকের ঢীকায় ভগবান জীধরম্যামী নিল্নপিধিতরপে 
বর্ণন। করিয়াছেন । বখা,. 

ইদানীং বিছ্যাঁমেব যোগ্যং বরহ্মজানাত্বকং সর্ব ়শ্চিতমুররী- 
কত্য পূর্ববোক্তন্য ন্বর্থনরকতৎসাধনাদিসর্কপ্রপঞ্চদা মিথ্যাদ্মাছ, মনং- 
গ্রীতীতি সাঃ পঞ্চভিঃ.। তদ্বিপর্ধয়ঃ মনোছ্ঃখকরঃ | অঃ. 
প্রশতূমনঃশ্রীতিহ্ঃধকরবন্তবৎ, জ্র্থনয়কৌঁ। মিধ্যেবেতি ভাবঃ ! 
মিখ্যাভৃতনরকন্ঁেতুত্বাৎ পাঁপপুণ্যে অপি মিখ্েব ইত্যাশয়েনাহ, 
নরকেতি | আম্ুমৃতিমিভি সাধনে পরার বি 

নরকন্বর্থসংজে ইত্যুক্তমূ। ৪২| 
টপ১০৮০০ টনি রি ৪ 

কোন একটি ঘস্্রণাপূর্ণ স্থানে পামন করিয়! যন্ত্রণা ভোগা করিবে, এবং 
পুগ্যামুষ্ঠান করিলেও যে .সেইরূপ অর্থ নামক কোন একটি দির্গিউ 

২৪ 



১৮৬: হিন্ুশাজ। 
স্থানে দিয়া খভোথী করিবে, তাহা! সছে। দ্বর্থ ও মক মাদক 

কোন নির্দিউ স্থান নাই। ও নকল শাল্্রকারদিখের কপ্পলা* . 
মাত্র| শীস্্কারদিণের ওপ্রকার কপ্পন। করিবার উদ্দেশ্যও ছিল ( 
সেউদ্গেশ্য অজ্ঞান ব্যক্কিখণকে নরকের ভয় এবং বর্ণের লোত 
দেখাইয়! সংপথে রক্ষ। করিবার নিমিত্ত চেঙ্টা করা মান্র। ৰা 

তাই বলিয়! যেন কেহ এরূপ বিবেচন| ম! করেন যে, অনুষ্ঠিত পাপ- 
পুণের ফলাফল-কাছাকেও ভোগ করিতে ছইবে না| বন্ততঃ গ্র্থ 
নরক নামে কোন পৃথক স্থান না! ধাকিলেও পাপ পুণ্যের ফল 

সকলকেই ভোগী করিতে ছইবে | 

যে ব্যক্তি সর্ধদা পাপাচরণ করে, এবং সর্বদা পাপ সংসর্থে 

থাকিয়া, পাপচিন্ত। ও পীঁপচর্ধ/ায় জীবন অতিবাহিত করে, তাছাঁর 

পক্ষে এই পৃথিবীই নযকন্যরূপ, তাঁহার নিজ জীবঙ্ধই সর্বদা চতুর্দিকে 
নরকেরপন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার হৃদয়েই অশাস্তিরূপ ঘোর 
মরকাণি প্রন্থর্ণিত রহিয়াছে । সে নিজে দিও অচৈতন্র থাকায় 
অনেক সময় আপনাঁকে নরকস্থ বা পশুভাবগ্রন্ত বলিয়। বুঝিতে পারে 
মা, তথাচ জ্ঞানী সাধু মহাত্বারা! স্প$ দেখিতে পান যে, সে সর্বদাই 
মরকের মধ্যে বসতি করিতেছে, নরকৈর অপবিত্র অস্থাস্থ্যকর বাঞ্জ 
তাছার নিশ্বাস প্রশ্থাসের সহিত বহিতেছে, সে হ্বর্গের অধিকারী, 

অমৃতের অধিকারী হইয়া ও নরকের জীব ছইয়৷ রহিয়াছে, এবং 

দেবভাঁব বা মুনুষ্যভাঁবের পরিবর্তে পশুভাৰ ও পিশীচভাবের সেবা" 
তেই জীবন ক্ষয় করিতেছে | যাহ! হউক, গময়ে সময়ে তাহা রও যে 
চৈতন্যের উদয় ছয় না, তাহা! মছে? সে অনেক সময় আপনার অবস্থা 
বুঝিতে পারে, এবং হয়ত একেবারেই সংশোধিত হইয়া যায় 4 

অন্যত্র একস্কানে এই ভারটী বর্ণিত হইয়াছে; যথা,” 

" থীকারী যথাচারী তথা তবতি। * 
সঃধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি:। 
পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ণ ভবতি পাপঃ পাপে ॥ 



জ্ঞানকাঁও ও কর্দাকাড। ৃ্ -৬৮৫ 

: যে মহা যেন কর্ম করে বা যেমন আচরণ করে। তাছার সেই- 
রূপ গতি হয়; যিনি সাঁধুকর্ম করেন, তিনি সাধু ছন, অর্থাৎ ক্রমশঃ 
সাধুপখের দ্রিকে তাহার গতি হয়; আর'যে পাপকর্ম করে, সে 
পাপী ছয়, অর্থাৎ তাহার দেবডাব সক শ্লানভাব ধারণ করে, 

 তাছার পশুরৃত্ি সমস্ত উত্তেজিত হইয়! তাঁহাকে ক্রমে অধিকতর পাঁপে 
নিমগ্ন করেঃ এবং মনুষ্যত্বের পরিবর্তে তাহাকে পশুত্বে লইয়! যায়? 
মে তখন পশুদিগের সহিত সমভাব ধারণ করে| পুণ্যকর্শের ফলে 

আত্ম! পবিত্র হয়, পাপকর্থের ফলে আত্মা পাঁপময় হইয়। উঠে | * | 

তাঁগীবতের ১১শ দ্ধের ১৯শ অধ্যায়ের ৪২শ ও ৪৩শ শ্লোকে 

উদ্ধবের গতি জ্ীরুঞ্চের উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে । যখা,-- 

“র্ সৃত্বগুণৌদয়ঃ”। 

| ১১১৯ ৪২। 

£নরক ব্তম উন্নাহে” | 
ভা. ১১।১৯। ৪৩। 

সত্ব গুণের উদয় ছওয়াই রা এবং তমোগধ প্রবল 
হএয়ার দই 

নরক. ক 
ভবন জীধযগ্থামী উক্ত গলৌকদ্বয়ের চীকাতে এইরূপ লিখিয়া- 

ছেন ঃ যথ। ১স্প 
১ 

সববগুণস্যোদয়ঃ উদ্রেকঃ অর্গঃ নেন্্রাদিলোকঃ ॥ ৪২ 4 

তমন উন্নাছ উদ্রেকঃ নস নরকঃ ন তাঁমিজাদিঃ ॥ ৪৩) 

টিটি িিটিউিত 

ঈ অধ্যাপক নিউম্যান লিখিয়াছেন।_ ৯ ৬. 
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১৮৮ হিম্দুশাজ্ । 

. জত্রগুণের উদ্জেক হওয়াই এ্রকুত ববর্ঘ 5 ইন্তাদি লোক নর্থ নহে | 

তমোগুণের উদ্জেক ছওয়াই একত নূরক; তামিঅ, অন্ধতামিত্র রি: 

লোক সকল নরক নছে। 
শীত্রবিশেষে বদিও ছর্থের বর্ণনা আছে, তথখাঁচ তাহা খে নিত্য- 

কালের জন্য নে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র মনুষ্যের৷ তাছা' * 

সন্তোগ করিতে পাঁয়, ইহীও সর্ধত্র এক বাঁক্যে লিখিত হইয়াছে | চির- 

দিনের জন্য ন্বর্গে বাদ কাহারও হইবে না, কিছু দিন ন্বর্গভোথা 

করিয়। আবার এই মনুষ্য লৌকে, অথবা ইছা অপেক্ষা! হীনতর. লোকে 

আসিয়! পুনঃ গুরঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে *| থে পর্য্যন্ত না মুক্তি 

হইবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও এইরসপ জন্মমরণ ৩ র্দরকাদিরপ 

সুখদুঃখের নি্নতি ছইবে না| 

 একারণ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ লোকদিগের পক্ষে স্কর্ণকামন! নিষিদ্ধা। 

'জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল মুক্তি লাভের জন্য ইচ্ছা 1 করেন, ইহাই 

শান্্রকারদিশের' ইচ্ছা ও উপদেশ | 

আসরে 

] 

১ ঈ বেডে এইরূপ লিখিত আছে ? যথা,-_ 

ইফীপূর্তৎ মম্যমান। বরিষ্ঠং নানাচ্ছেয়ো বোয়স্তে প্রমুড়াঃ | 
: শীবসা পৃষ্ঠে তে ত্বককতেন ভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশস্তি ॥ 

মু: উ, ১২1১৩ 

অজ্ঞান র্মকাওমিরত ব্যক্তিগীণ ইফীপূর্ত (যাগ যজ্ঞাদির নাম 
ইউ এমং পুরন পভ) দান রদৃতির না পু কর্ম সকল- 
কেই বরিষ্ঠ বলিয়া মানে, এন কষঞ্জানভাবশতঃ অন্য শ্রেয় আর দদিখিতে 
পায় মা& তাছার! কর্মফল ভোখোয় জন্য ন্র্মপৃষ্ঠে গমন করিয়া! 

পশ্চাৎ এই লোক বা ইহা অপেক্ষা গ্রীন লোকে গমন করে। 

. পা পাঁজে যদিও জানবাদের পক্ষে সকলগ্রকার ইচ্ছা বা কামনা 

নিব, থাচ মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরতীততির জন্য যে: ॥ ভাঁছা নিষিষ 
মহে। অধিক কি উদবন্বার| টীরগাণ বান প্রাণ্ড দা-হইয়। মুক 



জ্ঞানকাও ও বর্মকাও। ১৮৯ 

আর৪ পিতগণ ম্বর্গশুখ বা বিষয়স্থখকে প্রকৃত গুখের 

মধ্যেই গণ্য করেন মাই| অধিক কি, ইন্দ্ত্বভোগসম্বস্থেও ভাহার। 

এইরপ লিখিয়াছেন যে, শৃকক্মদি নিক পশুগণ তাহাদের সেই পশু" 

- জীবনে সচরাঁচর যে সুখ ভোগ করে, ন্বর্ের প্রধান দেবতা ইন্দ্র তীছার 
*ইন্্ত্ব ভোগী করিয়াও তদপেক্ষা! অধিক সুখ কিছুই প্রাপ্ত হন না। 
যথা, পরম বিবেকী কবিবর শিহুলন মিশ্রা নিখিয়াছেন ;-- 

ইন্স্যাশুচিশুকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যস্তরং 

্বেচ্ছাকপ্পনয়! তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনং । 
রস্তা চাশুচিশৃকরী চ পরমপ্রেমাম্পদং মৃত্যুতঃ 
নংত্রাসোইপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিষ্চান্যোন্যভাবঃ সম? 

শা. শ. ৩৭ শ্লোক 

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অশুচি শুকর, এতহ্ভয়ের মধ্যে মুখ হুঃখ ভোগা 

বিষয়ে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তাহাদের ইচ্ছ! এবং কষ্পনা অমুমারে 

বিষ্ঠা এবং অমৃত উভয়ই উভয়ের কাম্য আহার | ইন্দ্র স্তাসন্তোগে 

যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, শুকর শৃকরীসন্তোগেও মেইরপ মুখ 

ব1! আনন্দ অনুভব করিয়! ধাকে। উভয়ের মৃত্যুভয়ও* সমাম। 
অতএব ম্বম্বকর্মফলনিবন্ধন ইহাদের পরম্পরের লুখহুঃখার্দি যে 

কিছু ভাব, তাহা উভয্নেরই লমান। সঈমন্তাগববতের ১০ম ক্ষন্ধের এক 

স্থানে এই ভাব অবিকল প্রকাশিত আছে। , 

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন $-- 

সর্বত্র পঞ্চভূতানি বষ্ঠৎ কিঞ্িন্ন বিদ্যতে। 

পাঁতালে ভূতলে স্র্মে রাতিমেতি কুধীরধীঃ ॥ 
যে. বা. স্থিতিপ্রকর্ণ। 

১০০০৩২১৬৯০০ 

ভাবই প্রাপ্ত হইয়া খাঁকে, এই জান্য শাক্সকারেরা উত কাঁমনাকে প্রকৃত 

কাদা শে উল্লেখ করেন মাই। বখা/-- 

 ধ্অকাদে। বিক্ুকানে! বা” ইত্যাদি 



১৯৪ হিন্দুশান্্র। 

পাঁভালে ভূতলে বা ্বর্থে সর্বত্রই এই পঞ্চভূত মাত্র আছে, ঘষ্ঠ 
কোথাও নাই; অতএব এগ্রকাঁর স্বর্থার্দিকে উত্তম বস্ত্র কপ্পন! করিয়। . 

যে ব্যক্তি 'তাছাতে রতি ব| লালস! করে, সে কুবুদ্ধি | * 

পারার 

-. মুক্তিলাভের কয়টী পথ.আছে?.. 

পূর্বে সমুদ্রে ষঃ পন্থা! ন স গচ্ছতি পশ্চিমং | 
এঁকঃ পন্থা হি মোক্ষস্য তন্মে বিস্তরতঃ শৃু॥ 

ম. ভা, মো. ধ' ৯৯৪ | 

পুর্ব সমুদ্রে যাইবার যে পথ আছে, ভাহাদ্বার। যেমন পশ্চিম সমুগ্্ে 
যাওয়া যাঁয় না, সেইরূপ মোক্ষ ধামে যাইবারও যে একটা মাত্র পথ 
আছে, ভাহীব্যতীত অন্য পথে যাইলে মুক্তিলাভ হয় না| ইছা 
অমি তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

ক লুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাঁজ হাফেজ বলিয়াছিলেন,- 

“উপদের্শক | তুমি আর কত দিন উদ্যানের ফল ও হৃঞ্ধসরো- 
য়ের প্রলোভনে শিশুর ন্যায় আমাকে ভুলাইতে চাঁছিবে 1 

. গ্মপ্রসিদ্ধ খাজা! হাফেজের প্রবচনাবলী-- “দেওয়ান 
ছাঁফেজ! নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত | 

তিমিপসার এক স্থানে বলিয়াছেন. . 

“ছাফেজ | যদি ভোঁদার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রন্থ থাকে, তুমি 
মরকের যন্ত্রণ। ও ন্র্ণের আনন্দ. হইতে দূরে খাঁক 1৮ ” 

থাজ! হাফেজের প্রকনাবলী “র়েওয়ান ছাঁফেজ।? 
মামফ-মুল পারসা গ্রন্থ ছইতে অম্ুবাদিত। 



 জানকাও ও কর্মকাও। ১৯১ 
একোহংসো ভুবনপ্যাপ্য মধ্যে 
স এবাগ্নিঃ সলিলে অন্নিবিষঃ। 

নান্যঃ পম্থা। বিদ্যতেহ্যনায় ॥ 
শ্বেতার্খভর ৬১৫ শ্রতি। . 

এই ব্রিতুবমের মধ্যে পরমেশ্বরই এক যাত্র ছংস *, অর্থাৎ বন্ধন- 
মৌচনকর্তী ; এই পরমেশ্বরই মনুষ্য ণীণের অজ্ঞান ও পাপাদির দাহক 
অগ্নিন্থরপ, তিনি হ্বচ্ছ জলের ন্যায় মনুষাগগের নির্মল অস্তঃকরণে 
অবস্থিত খাকেন। ভীহাঁকে জানিতে পারিলেই মনুষা মৃত্যুকে 
অতিক্রম করে, তদ্্তীত মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার (অর্থাৎ মুক্তি 
লাভের ) আর দ্বিতীয় পথ নাই। 

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং 1 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঁৎ। 

তমেব বিদ্দিত্বাতিমৃত্যুমেতি 

নান্যঃ পন্থ। বিদ্যতেষ্য়নায় ॥ 

_.. ্বেতার্থতর ৩৮ শ্রুতি | 

ঈ* ছংম শবের অর্থ ভগীবাম্ শঙ্করম্থামী এইরপ লিখিয়াছেন। 
যখা/--«একঃ পরমাস্তা হস্ত্যবিদ্যাদি বন্ধকারণদিতি ছংসঃ* | 

+ বেদাছমেতমজরং পুরাণং 
সর্ধ্যাত্বানং সর্ধগাতং বিভুত্বাৎ। 

জন্মসিরোধং প্রবদত্তি যদ্য 
'অদ্ধবাদিনোংভিবদত্তি নিত্য ॥ ূ 

_ শ্বেড়াখতর ৩২১ জতি। 



১৯২ হিশ্দুশান্ত্। 

আমি সেই তিদিরাভীত অর্থাৎ অজ্ঞানাতীত জ্যোতির্ঘয় অর্থাৎ 
প্রকাশব্রপ পুকষকে জানিয়াছি| তাঁহাকে জামিলেই মৃত্যুকে অতি- 
ক্রম করা যায়। তাহাকে জানাভিন্ মুক্তি অর্থাৎ পরম পন গ্রান্ডির 
আর পথ নাই। 

ততো যহৃত্তরভরংতদরূপমনাময়মূ। 

য এতদ্বিহুরম্তাস্তে ভবস্তি 

অথেতরে ছুঃখমেবাপিয়স্তি॥ 

স্বেডাঙ্বতর ৩| ১০ শ্রুতি | 

যিনি এই জগতের কার্য কারণ শৃঙ্খলার অতীত, অর্থাৎ যিনি 

. নকল কারণের মূল কারণ স্বরূপ, যিনি অরূপ এবং অবিকারী॥ 
ভীহাকে ধীহার। জানেন, ভার! অমর হয়েন এবং অন্য সক লোক 

(বাহার ভাহ'কে জানিতে না পারেন, তাহার!) বিবিধ হুঃখে পতিত 
ধাকেন। | 

যৌবা! এতদক্ষরং গীর্গ্য- | 
বিদিত্বান্মাল্লোকাৎ প্রতি স ₹ুপণঃ। 

অথ য এেতদক্ষরং গার্ি 
বিদিত্বাম্মাল্লোকাঁৎ প্রেতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ 

বহদারণ্যক ৩1৯১০ শ্রুতি) 
ি 

হে গীর্ণি! ধিনি এই অক্ষর পুরঘকে ন! জামিয়া এদোক হইতে 
জবন্ত ছন, তিনি অতি ক্লপাপাত্র দীন, আর যিনি দেই অবিমাশী 

» পরমের্বরকে জাত হইয়া ধলাক হইতে অবস্থত ছুম, তিমি ব্রাঙ্ষণ| 

গজ্ঞানসর্স্য হ্ষানৌবধং 'বিনা। 
কমু বেদৈষ্চ শাজৈস্চ কিছু মন্তৈঃ কিমৌবধৈঃ ॥ 



জ্ঞাঁনকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ১৯৩ 

্রশ্জ্ঞীনরূপ ওষধ ব্যতিরেকে অজ্ঞানসর্পদষ্ট ব্যক্ভিগণের বেদি 
: শাস্বে, মন্ত্রে বা ওষধে কি হইবে? অর্থাৎ, ত্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন, কিছু- 

তেই কিছু হইবে না| 
ত্ভগীবান্ শিব বলিয়াছেন) 

আঁহারসংযমক্লিী। যথেষ্টাহারতৃন্দিলা। 
্র্গজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নি্ৃতিং, তে ত্রজন্তি কিং ॥ 

* প্রাণতোধিশীধৃত তন্ত্রবচন | 

আহার সংকোচ করিয়! ক্লেশ স্বীকাঁরই ককন, অথবা ইস্ছাঁমত 

আঁহারাঁদি করিয়! স্ুলকাঁর় পুকষই হউন, ব্রক্ষজ্ঞান ব্যতিরেকে কেহই 
নিষ্কৃতি লা করিতে পারিবেন না | 

্েহ্ধজ্ঞানাদুতে দেবি কর্মনংন্যাঁনং বিনা । 
কুর্বন্ কপ্পশতৎ কর্ম ন ভবেনুক্তিভাগজনঃ ॥ 

| ম. নি. ত. ৮ | ২৮৭ | 

ছে দেবি! মনুষ্যগ্রীণ যদি ক্রিয়-বিহীন এবং ব্রহ্মজ্ঞাঁনসম্পন্ন ন| হয়, 
তবে শত কণ্প পর্য্যন্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার! কখনও মুক্তি 
লাভ করিতে পারিৰে না| | 

অপরোক্ষৎ চিদানন্দং পৃর্ণং ত্যন্ভী। গ্রমাকুলৎ। 
পরোক্ষমপরোক্ষপ্চ কৃত্বা যুটা ভ্রমন্তি বৈ॥ 

শি. সং. ১৭৫ নর 

প্রত্যক্ষ স্বরূপ, জাঁন-ম্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পুর্ণ পুক্কষ পরমেশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়। মূঢ় লৌক সকল বৃথা কেবল প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ 

ইত্যাদি বাক্য লইয়া! বাঁদীনুবাদ করিয়া বেড়ায় * | 
সস্্ 

* আদিতঃ,প্রত্বসা :রেতদঃ| উদ্বয়স্তমসস্পরি জ্যোতি; পশ্স্ত 
উত্তরং জ্যঃ পশ্ান্ত উত্তরং দেবং দেবতা! কর্ধামগন্থ জেযোতিকতুমমিতি 

জ্যোর্ভিকতমগিতি। 
"ছা, উ,৩1 ১৭1৭ 

২৫ 



১৯৪ : হিন্তুশাস্্র। 
শে 

তপোদানং জপস্তীর্ঘং নাত্যস্তং ছঃখশীস্তয়ে | 
ততাবদৃঃখশাস্তযর্ঘং জ্ঞানং প্রকটয়াম্যহম্ ॥ 

যো, বা. মু. ব' প্রকরণ | 

্র্ষা! কহিলেন, তপস্যা, দীন, জপ বা! তীর্থ ইছারা আত্যস্তিক 
হুঃখ শাস্তির অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপাঁয় নহে | হংখের আত্যস্তিক 
বিনাশ অর্থাৎ মুক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়| সেই জন্য 

আমি জ্ঞান পথ প্রকাশ করিয়াছি । 

্রয়োধর্মক্ষন্ধ। বজ্ঞোহ্ধ্যয়নৎ দানমিতি প্রথম স্তপ- 
এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্ষচার্ধযাচা্যকুলে বানী তৃতীয়োধত্যন্ত- 
মাত্মানমাঁচাধ্যকুলেহবসাদনং সর্বত্র তে পুণ্যলোক1 ভবস্তি 

্রদ্ষনংস্থোহুমৃতত্বমেতি । 
ছা. উ.২1২৩1১| 

ধর্মের তিনটী বিভাগ | যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ইহার] প্রথম বিভাগ | 
তপ দ্বিতীয় বিভাগ | এবং ব্রহ্মচারী হুইয়! আঁচার্যযকুলে বাস ও 
চিরজীবন আঁচার্ধ্যকুলে বাঁস করিয়া জীবন ক্ষয় কর! তৃতীয় বিভাগ। 
এই প্রকার ধর্ম্মাচারী সকলের পুণ্যলোক লাভ হয়। কিন্তু ধাহার] 
্রক্ষসংস্থ হন, তাহাদের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ মুক্তিলীভ ঘটে 1১ 

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুৎ পন্থা! ন চেতরঃ। 

জ্ঞাত্বা দেবং পাঁশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জম্মভাঁক 
প.দ' যোগানন্দণ৮ | 

যে বীজভূত পুরাতন অবিনাশী ব্রশ্গের উতরূউ জ্যোতিঃ অজ্ঞান 
অন্ধকাঁরের পরপারে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়! দেবতাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া, সকল দেবতা হইতে জ্যোতিত্মাদ সুর্য্যকে অভিন্কম 
করিয়া! সকলের উপরে অথচ সকলের সহিত আমাদের ছাদয় পর্যত্ত 
বিস্তৃত হইয়। রহিয়াছে) তাহ আমর! দেখিয়াছি। 



জ্বানকাও ও কর্শকাও। ১৯৫ 

তাহাকে জীনিয়াই লোঁকে মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা! পায় অর্থাৎ 
মুক্তি লাভ. করে, মুক্তিলাভের অন্য পথ আঁর নাই! সেই দেবকে 
'জানিলেই সংসারবন্ধন শিথিল হয়, ক্লেশের হ্রাস হয়, এবং পুনর্জন 
নিবারিত হয়। 

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্বং ন জানস্তি যদা তদা। 

রাস্তা এবাখিলাস্তেবাং ক মুক্তিঃ কেহ বা নুখং ॥ 

প. দ. চিত্রনীপ. ২১৭| 

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগীণ অদ্বিতীয় ত্রহ্গাতত্ব অবশীত হইতে ন1 পারে, 
সে পর্য্যন্ত তাঁহার সকলেই ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হইয়া! থাকে । 

সে অবস্থায় তাহাদিগের মুক্তিই বা কোথায়, আর ্ুখই বা কোথায়? 

উত্তমাধমতাবশ্চেত্োৎ স্যাদস্ত তেন কিং । 

ন্বপুস্থরাজ্যতিক্ষাভ্যাৎ ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু ॥ 
তম্মানুযুক্ষুতির্নৈব মতিজীবেশবাদয়োঃ | 
কার্য কিন্তু ব্রহ্মতত্তৎ বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ॥ 

প. দ. চিত্রদীপ, ২১৮--২১৯ | 

যদিও ব্রদ্ষবিদ্য।-বিহীন ব্যক্কতিদ্িগের মধ্যেও কেহ*কেহ অন্যান্য 

বহুত্তর শাস্ত্র বা বিদ্যা অভ্যান করিয়া ব! অন্য কৌনরূপ উপাসনা দ্বারা 
উত্তম, মধ্যম বা অধম অবস্থার ভাব প্রাপ্ত ছল তাহীতেই বা তাহাদের 

কি? (কারণ তাহাতে প্রক্কত বন্ত্ব কিছুই লাভ হয় না) যেমন হ্বপ্পী- 

বস্থায় রাঁজ্যলাঁভ বা! ভিক্ষাবৃত্তি জাত অবস্থার পক্ষে কিছুই নহে, 

উহাও সেইরপ | ২১৮| 

অতএব যিনি যথার্থ মুক্তি কীমন! করেন, তিনি জীব" ও ঈশ্বর 

সম্বন্ধে বধ] বিবাদ করিবে না) তিনি প্রত ত্রঙ্গতত্ব “ব্ষিযচী 
মনে মনে বিচার কফন এবং বুঝিবাঁর জনা চেফী। ককম | ২১৯ 



১৯৬ হিন্দুশান্্। 

নিত্যোহনিত্যানাৎ & চেতনশ্চেতনানা- 

মেকো বহুনাঁৎ যে! বিদধাঁতি কামান্। 
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা- 

স্তেষাং শান্তিঃ শীশ্বতী নেতরেষামূ ॥ 
শ্রুতি | 

সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি একমাত্র নিত্য, চেতন পদার্থ সকলের 

খিনি একমীত্র চেতফ়্িতা, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূর্ণ 

করেন; ভীহাঁকে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মস্থ 'জানিয়া সাক্ষাৎ 

প্রত্যক্ষ করেন, কেবল তীহারাই ন্ত্যি শাস্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন; 

অন্যে তাহ? প্রাপ্ত হয় না| 

গঙ্গামৃতা, কাশীঘৃত্যু প্রভৃতিতেও জীবের মুক্তি হয় এ প্রকার 

' বচন সকলও শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায়; এ প্রকাঁর বচন 

সকল লিখিবার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এ সকল অবস্থাতেও যে 

বরঙ্ষজ্ঞানলাভভিন্ন অন্য উপায়ে জীবের যুক্তি হইবে ন1 তাহা 

শস্্রকাঁরের| স্পফীক্ষরে বলিয়। খিরাছেন | 

বস্ডুতঃণমোক্ষ বাঁ মুক্তি আর কিছুই নহে | প্রর্কত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 

করাই যুক্তি, ব্রহ্মন!ধনে দিদ্ধ হওয়াঁর নামই মুক্তি। ব্রদ্দেতে চিত 

সংলগ্ন বা বিলীন করার নামই মুক্তি প'। 

সৃসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ 

একো দেব সর্বভুতেষু গাঁড় ॥ 

| | রী ৃ রা.বে'ত. সা... 

সেই একমাত্র দেবতা যিনি এই জগতের সকল পদার্থে" প্রচ্ছন্ন 

ভাবে অবস্থিত আছেন, তিনিই কেবল এই সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও 

মোক্ষের একমীত্র কারণ জাঁনিবে। « : 
ডিন988781576788 রিল 

% পুর্ণপ্রজ্ঞ প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ নিত্যেহিনিত্যানাং' না 

লিখিয়। 'নিত্যোনিত্যানীং' লিখিয়াছেন |? 

1 আমার ঘুক্তি' নামক পুস্তকের প্রথম প্রস্তাব পাঁঠ কর।, 



পরমেশ্বর কি স্বয়ং জগংকার্ধ্যরূপ্গে 
পরিণত হইয়াছেন, অথবা 
তীহার ইচ্ছায় এই জগং 

উৎপন্ন হইয়াছে? 
আত্মা! বাঁ ইদমস্রেহভূৎ স এক্ষত সৃজাইতি। 
সঙ্কপ্পেনাসৃজলোকান্ স"এতানিতি বহ্বুচাঃ ॥ 

প. দ. দ্বৈতবিবেক, ৩। 

খক্ ঢু শাখাধা়ীরা কহেন যে, এই পরম তব! ঈথ্বরই অগ্রে ছিলেন | 

তিনি জগৎ স্থ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার নংকপ্প মাতে 

এই সমস্ত লোক স্য্ট বা উৎপন্ন হইল | 

আঁত্মা বা ইদমেক এবাঁগ্র আদীৎ। 

নান্যৎ কিঞ্চনানীৎ। 

নম ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১। 
সইর্মীলোকানসৃজত-_--_1২। 

(খথেদীয়) এত, উপ, ১১২ শ্রুতি | 

থানটির পুর্বে কেবল একমাত্র আত্মা (অর্থাৎ পরমাত্ব! ) বিদামাঁণ 

ছিলেন | অন্য কিছুই 'ছিল না। তিনি স্ন্টি কামনা করিয়! তপন্যা 

করিলেনশ ১1 

তপন্য। করিয়া তিনি এইজ সমস্ত ভুলৌক ও দ্যলোকের সি 

করিলেন |২| 

বিশ্কুলিসণ যথা] বকে্জায়নতেংক্ষরতন্তথা | 

বিবধশষজঞড় ভাঁৰ৷ ইত্যাথর্বণিকী শ্রগতিঃ ॥* 
গা. দূ. 81৬1 



১৯৮ হিন্দুশাত্ম। 

অথ্ববেদোক্ত মুডকোপনিষদে, লিখিত. আছে যে, প্রবল -অপ্নি- 
রাশি হইতে যেমন স্ফ,লিক্গ সকল উৎপন্ন বা নির্তি হয়) সেইরূপ অক্ষর . 
পরমেশ্বর হইতে নান। প্রকার চেতন জীব ও অচেতন জড়পদার্থ" 
নকল উৎপন্ন ব| নির্থত হইয়াছে | * 

বছুঃ স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কাঁমতঃ | 

তপস্তপ্তাসৃজৎ সর্ধং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিও ॥ 1 
প. দ. ৪1৫] 

ঈ যথা! লুদীপ্ডাৎ পাবকাদ্ বিদ্কুলিঙ্গাঃ সহঅশঃ এ সরূপাঃ| 
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাঁবাঃ প্রজীয়ন্তে তত্র চৈবৌপযাস্তি ॥ 

যু. উ. ২1১1১ শর্ত | 
যখোর্ণনাভিঃ সথজতে গৃহুতে চ 
ঈ ৯ ৯ ৯৯ ৯ ৯: 
যথা পুকষাঁৎ স্বভাঁবাৎ কেশরোমাণি 
তথাক্ষরাঁৎ সম্তবতীহ বিশ্বমূ ॥ 

মু. উ. ১1১1৭ শ্র্তি| 
উর্ণনাভ যেমন ইচ্ছাপুর্বক আপনার উদর হইতে তত কজন করে, 

এবং ইচ্ছা হইলে মেই তন্তু আপনার উদর মধ্যে সংহরণ করিয়া থাকে, 
পুরুষের গীত্র হইতে যেমন ম্বভাঁবতঃ কেশ রোম সকল উদ্দাত হয়, 
সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে এই জগৎ নির্থত হয়, এবং প্রলয় কাঁলে 
ভাঁছাঁতেই লীন ব1 প্রবিষ হইয়। থাকে | 

1 সোইকাময়ত| বুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। 

সতপোইতপ্যত। স তপন্তপণ্ত।| ইদং সর্বমস্থজত | , 
যদিনং কিঞ্চ| তৎ সী | তদেবানুপ্রাবিশৎ | 

তৈত্তিবীয়োপনিষৎ ২য় বল ৬ষ্ঠ অন্ুবাক | 
পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজ। হ্যা করিয়া বছ হইব | 

তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়! এই সমন্ত জন করিলেন | 
এই জাতে যাহা কিছু আছে তিনি সে সমণ্ত ছা করিয়। পুবর্ব্বার 
অন্ত্ধামি্পে বা সর্বব্যাপিরপে তাহাতে সম্যক্ প্রবেশ কঠিলেম | 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা্ড। ১৯৯ 

ভামি প্রজা সকল স্থ্টি করিয়া বু হইব এই একার সংকণ্পরূপ 
' তপস্য। করিয়া! পরমেশ্বর সমুদায় জগৎ স্র্টি করিয়াছেন, ক্য্ূর্ষে- 
দীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরপ ব্যক্ত আছে। ৰ 

ইদমগ্রে সদেবাসীদ্ুত্বায় তদৈক্ষত। 
তেজোহবন্নাগুজাদীনি সনর্জেতি চ সাঁমগীঃ ॥ 

ূ প. দ. ৪1৬ 

সামবেদীয় ছান্দোগা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে পুর্বে কেবল 
একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেখর ছিলেন, তিনি বহু হইতে ইচ্ছা! করিলেন, 

এবং অগ্নি, জল, অন্ন ও স্বেদজ অগুভ্তার্দি জীব সকল স্থজন করিলেন | 
পরব্রদ্দেতে এই বিশ্বনংসাঁর যে অব্যারুত ব1 বীজভাঁবে নিহিত 

ছিল, ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ ভাঁবও ব্যক্ত আছে ; মন ১৫ টীক1 
দেখ। 

জগদব্যাকৃতৎ পূর্বমাসীঘ্ধযাক্রিয়তেহধুনা”। 
দৃশ্যাত্যাং নামরূপাত্যাৎ বিরাড়াদিযু তে স্ফুটাঃ ॥ 

* অসদেবেদমগ্ আমীৎ| তৎ সদাদীৎ| তৎ সমভবৎ | ইতি 

( পুনন্তত্রৈব |) 
সদেব সৌম্যদমণ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং| তদ্বৈকে আহুঃ॥ 
অনদেব নৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদর্সতঃ সঙ্জায়ে- 

তেতি॥ কুতন্ত খলু মৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়ত 

ইতি| ,লত্বেব সৌম্যেদমগ্র আমীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম॥ তদৈক্ষত 

বছঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ততেজোংস্থজত ॥ তত্তেজে৷ এঁক্ষত বহুঃ 

স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ তদপোইস্থজত ॥ 

ত। আপ একষত্ত বহুঃ আযান প্রজায়েমহীতি ॥ তা অন্নমস্থজন্ত ॥ 

ইত্যাদি | ৰ 
কণাদ খুত্রের (১1১১২) ভারদ্াজ বত্তিতীষ্যে 

গত ছান্দোগ্য শুত্তি এবং ভাহায় ব্রাহ্মণ বচন। 



২৩০ হিন্ৃশাস্্র। 

বিরাশ্নুর্নরাগাবঃ খরাশ্বাজীবয়স্তথা 

পিগীলিকাবধিদ্বন্্বমিতি বাঁজসনেয়িনঃ ॥ 
প.দ.৪৮ 

শুরু যভুর্নেদীয় বাঁজসনেয় ৯ শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আঁছে যে 
সষটির পুর্ব্বেও এই জগৎ ন্বব্যাক্কৃত অর্থাৎ বীজভাঁবে ঈশ্বরের মধ্যে 

& বৃছদারণ্যক উপনষদ্ শুরু যজুর্বেরদের অন্তর্থত। ঈশা, কেন, 
কঠ, প্রশ্ন, যুণক, মাঁ$ুকা, তৈত্তিরীয়। 'ছান্দোগ্য, বৃহদাঁরণ্যক, 

এবং এঁতরেয় এই দশ খাঁনি প্রধান এবং প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে 

একমাত্র কেবল এতরেয়োপনিষদ্ খথেদের অন্তর্গত [ কঠোপনিষদ্ 
এবং তৈত্তরীয়োপনিষদ্ ক যজুর্বেদের অন্তর্থত | ঈশোপনিষদ্ এবং 

 ব্বহদারণ্যকোপনিষদ্ শুরু যজুর্কেদের অন্তর্গত | কেনোপনিষৎ এবং 

ছাঁন্দোগ্যোপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত | এবং প্রশ্নোপনিষদ্ 
মুণ্ডকোপনিষদ্ ও মাুক্যোপনিষদ্ অথবর্ব বেদের অন্তর্গত | এই দশ 
উপনিষদ্ ব্যতীত আরও যে বহুসংখ্যক উপনিষদ আছে তাহার 

- মধ্যেও দুই একখানির এই দশোপনিষদের মধ্যে উল্লেখ দেখা যাঁয়। 
যজুর্ষেদ শুরু ও কৃষ্ণ এই ছুই গ্রকাঁর হওয়ার কাঁরণ সম্বন্ধে শুরু যজু- 

বেদের ব্যাখ্যাঁকর্ত| ভরবাঁন্ মহীধর এইরূপ বলেন যে, যাঁজ্ঞবঙ্ক্য 
যখন বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্ষেদ শিক্ষা করেন, সেই সময় এক 
দিন বৈশম্পাঁয়ন যাঁজ্ঞবল্ক্যের উপর অতীব ক্ুদ্ধ হুইয়! বলেন যে, 
“আমার নিকট তুমি যাহ! কিছু শিক্ষণ করিয়াছ তাহা আমাকে ফিরা- 
ইয়! দিয়া! অন্যত্র গমন কর |” যাঁজ্ঞবল্ক্যও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তিনি তাহার সেই অধীত বেদ উদ্দীরণ করিয়া! দিলেন এবং স্র্ষ্যের 
উপান্ণ করিয়! তাহার নিকট হইতে হৃতন বেদ প্রাপ্ত হইলেন | এই 
নুতন বেদের নাঁমই শুরু যজুর্ধেদ এবং অপর খানি উচ্ছিউ হইয়| 
মলিন হইয়াছিল, এজন্য ভাঁহাঁর নাম কষ্ণযজুঃ হইল ] যাজ্ঞব্ক্য গক'র 

আদেশে বেদ বমন করিয়! দিলে বৈশর্শীয়নের অপর শিষ্যরা তাহার 
আদেশে তিত্তিরি পন্ষীর বেশ ধারণ করিয়! তাহ পুনগ্র্ণ কারন । 



জানকাঁ গুকর্থকাও। ২০১ 

ও নবস্থিত ছি %& এক্ষণে ফেব তাহার বিকাশ শান হইয়াছে,
 ঈুতিয়াং 

যা! সাান্যভাঁবে অবস্থিত ছিল, তাহাই কেধল বিকাশ তাৰ প্রাণ্ত 

ছইর! অনেক প্রকার নাঁমরপসম্পর বিরাট, মনু, মমুষ্য। গোঁ, খীদর্ভ। 

অশ্ব, ছা, মেষ,ও পিগীলিকাি দ্ন্ রূপে হ্যস্ত হইয়াছে! | 

থার্টি সন্বন্বীয় এই সকল মত হইতেই বোধ হয় শান্ত দ্বৈত ও অধবৈত- 

বাঁদের স্ন্টি হইয়াছে অন্ততঃ এই সকল মতের উপর দ্বৈতবাদ ও 

 অদ্বৈতবাঁদ প্রকাশক মত সকল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে পরমে- 

স্বর জগৎ জনের ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার জঙ্কপ্প মাত্রে জর 

উৎপন্ন হইল ॥ অথব। স্থির পূর্বেও জগ
ৎ অব্যাকত ভাবে পরমেশরে 

নিিত ছিল, ন্ন্টির পরে কেবল ভাঞার বিকাশ মাত হইয়াছে )-এই 

সকল মত দ্বৈতা দ্বৈতভাঁব মি্িত 1 বা সপ্পূর্ণরূপে দ্বৈতভাবপূর্ণ। 

স্্টি সন্বন্ধীয় এ প্রকার মত হইতে “অহং ব্রক্ষ“রূপ পুর্ণ অদ্বৈতবাঁদ 

মত কখনও জন্মিতে পারে না | 

যে সকল মতে অগ্নি হইতে অগ্রিন্ফুলিক্ন উৎপত্তির সহিত দ্ধ 

হইতে জগঢুৎপত্তির উপম। দেওয়া হইয়াছে, অথবা যে সকল মতে 

শী শশা 

* যথাতান্তর্মহাসর্পেন জগদন্তি তথাত্মনি | 

ফলপুঙ্গদতাপত্রশী খাধিটপসুলবান্! 

রক্ষবীজে যথ। বৃক্ষ্তথেদং ত্দ্ষণি স্থিতং | . 

8 যোশীবাঁশিষ্ঠ এবং পদ" ১৩1১৭ 

ং ক্লক ( যোর্গ বাঁশিষ্ঠ হইতে উদ্ধত) 

যেমুন কাঁররাব্থায় অণ্ডের মধ্যে মন্থাসর্প মংক্ষিগ্ড ভাবে অবস্থিত 

থাকে এবং ক্ষুদ্রবীজের মধ্যে যে গুকীর ফল, পত্র) লতী, পুষ্প, শাখা 

ও খুল বিশিষ্ট বৃক্ষ অব্যক্ততাবে অবস্থিত থাকে? সেইরপ কারণ 

বস্থায় অর্থাৎ কির পূর্ব এই জগীৎ তদ্দেতে বীজভীঁবে অবস্থিত ছিল 

(সমন্ধে তিনি ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র |) 

7 ধাঁ গযুক্ষি এবং তাহায় সাধন সন্ধে হিদুশীত্রের উপদেশ” দা 

গ্রন্থে দতবাদ,ও অধৈতবাঁদ নামক এ্রসভীব দেখ | - 

ূ ৬ 



২৩২ । হিন্দুশাত্্। 

লে যে পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন 'আমি একা আছি বু হইব, সেই 

সকল মত হইতেই বোৌঁধ হয় ক্রমে ক্রমে এ প্রকার অধ্বৈতবাঁদ মতের 
চ্্টি হইয়া থাকিবে! অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নিরতি হওয়ার উপমা 

মনও দিয়াছেন, কিন্তু মনুনংহিত1এবং মুডকোপনিষদ এততুভয় গ্রস্থেই 

পরমাত্মবা হইতে দ্মতসত জীবাত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে | যথা, " 

মনু ১২1১৩ এবং মু: উ. ৩1১1১-২। 

'আঁমি এক্ষণে একা আছি গ্রজ। স্ক্িকরিয়! বহু হইব, এইরূপ 

আলোচনা করিয়া পরমেশ্বর জগৎ হজন. করিলেন,--একথাঁরও 

ভাব এরূপ নহে যে তিনি স্বয়ং জগৎ রূপে পরিণত হইলেন | 

যখন এন্থজন করিলেন) “উৎপর হইল” ইত্যাদি রূপ কথ! সকল 

রহিয়াছে তখন উহাতে সম্পুর্ণ অট্বতবাঁদপ্রকীশক মত কখন স্প$- 
.ব্লপে আমিতে পারে না। 

যাহহউক পরমেশ্বর যে স্বয়ং জগৎরূপে বা জীবরপে পরিণত 

হয়েন নাই তাহ! বেদীস্তশীস্ত্রের মধোও অনেক স্থলে স্পফরূপে এ্রকা- 

শিত আছে; যথ! বেদীস্তসারের অধিকরণমাল| ২১1৯ অধিকরণ | 

মায়াভিবহৃরপত্বং ন কাৎক্যান্নাপি ভাগতঃ। 

যুক্তো্নবয়বস্যাপি পরিণামোহত্র মায়িকঃ ॥ 

তিনি তাঁহার মায়া অর্থাৎ স্যপ্িশক্তিদ্বারা নামরূপবিশিষউ$ এই 
সমস্ত জগৎ স্্টি করিয়াছেন; তিনি স্বয়ং জগৎ কার্যযরূপে পরিণত 
হয়েন নাই; অধিক কি হার একটী ক্ষুদ্র অংশদ্বারাও তিনি এই 
জগতকার্যরপে পরিণত হয়েন নাই। 

“ন কাত্ন্স্যাননীপি ভ ভাগত+-_সম্পূর্ণ রূপেও নয়, অংশ রূপেও 

নয়] *পরিণীমোহত্র মায়িকঃ”--তবে যে পরিগামী কারণ রূপে 

ভাহাঁকে কহ! হয় তাহ! কেবল মায়িক পরিণাম মাত্র / অর্থাৎ তাহার 
ইচ্ছায় তাহার মায়! বা শক্তি হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার 
শক্তিকে ইছার উপাদান বা পরিণামী কারণরূপে কহ! হয় মাত্র 
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ঘোগযাশিষঠাদি গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে? খা, 
সত্যৎ সর্বগতৎ শীস্তমস্ত্যনত্তং মনোঁময়ং 1, 

তন্য শক্তিনযুলানমাত্রৎ জগদিদং স্থিতৎ ॥ 
যো বাঁ. স্থিতি প্রকরণ | . 

সত্যম্বরূপ, সর্ব গত, শান্ত, অনন্ত, মনঃ স্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তির 
স্ফুরণ উল্লান ব1 গ্রতিবিস্বমাত্ররূপে এই জর্গতের স্থিতি জানিবে। 

তিনি নিজে জর্থৎ নহেন| তবে যদিও কোন স্থানে তিনিই সমস্ত 

এরূপ ধল। হইয়। থাকে তাহারও অর্থ অতন্ত্র। যথ1»_. 

অনাময়মনাভানলমনামকমকারণং। 

ন সন্নাসন্নমধ্যাম্তং ন সর্ধ্বং সর্ববমেব চ ॥ 

যো. বা. উদ্প্রকরণ। 

তিনি অনাময়, অনাভাঁন, নাম ও কাঁরণবিহীন, 'অন্তি' 'নান্তি' উতর 

শব্দের অবাঁচ্য অর্থাৎ অত্যন্ত সক্ষম স্বরূপ, আদি অন্ত ও মধ্য বিহীন 

অর্থাৎ অনন্ত; তিনি এই জর্গতের কিছুই নহেন অর্থাৎ তিনি জগতে 

কোন বস্তুরপে অ্বয়ং পরিণত নহেন, অথচ সমস্তই তিনি অর্থাৎ তাহার 

ইচ্ছা এবং শক্তিই এজগতের যাহ! কিছু? স্তরাং দ্বৈতাদ্বৈতভাব 

মিভিত। ্ 

হ্ছুরটিমন্বন্ধে বেদৌক্ত যে সকল মত দেখাঁন হুইল শাহাতে সম্পূর্ণ 

অদ্বৈতবাঁদ অপেক্ষণ 'দ্বৈতাঁদ্বৈতখিজিত ভাব, এমন কি বরং পুর্ণ দ্বৈতবাদ : 

মতেরই অধিক পৌষকত। প্রাপ্ত হওয়া যায়। ্ 

যুক্তিতেও, সপ্পৃ্ণ অটদ্বতবাদ মত আনিতে পীরে না । দ্বৈতা-১ 

'তৈতুমজির্উ ভাব হী! প্রেসপূর্ণ ক্কৈতবাদ মতই ুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ হয় | 

কোন কোন অদ্থৈতবাদী পঙিত বলেন, যে উপীস্য উপীনক ভাঁষে 

পরমেশ্বরের উঠাসনায় প্রনতত্ত হইলেও দি সাধনের উচ্চাবস্থায় 

প্রত্যেক সাধকেরই অক্ৈতভাবের জান জান্য়া খাকে। বর্তুতঃ সে 

নগ্থন্ধে কৌন কথ! বলিতে আমর! এক্ষণে অঙ্গম। কারণ তাহা 
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আমাদিগের পক্ষে অপূর্ণ অনধিকা রচর্চ | তবে বেদান্ত শাস্ত্র এবিষয়ে ্ 

যাঁহা বর্িয়াছেন তাহাই দেখান ফাইতেছে। বেদীস্ত শীস্্ বলেন 

দিদ্ধ বা বুক্তাবস্থাতেও জীব সন্পুর্ণরূণপে ব্রক্ষ হয়েন না| তরঙ্গের 
শক্তি, ক্ষমতা) সর্বব্যাপিত্ব * এলমভ্ত কিছুই জীবে বর্তে না| জীব 

কেবল ব্রক্ষচিন্তায় নিমগ্ন হইয়! ব্রক্ষের সহিত আনন্দ উপভোগ 

করেন মাত্র। বেদান্ত সারের অধিকরণমালার টীকায় টীকাঁকার 

লিখিয়াছেন ফে তীহাদিগের সে প্রকার ক্ষমতা থাকিলে তাহা দিশের 

মধ্যে কেহ বা! জগৎ ধংস করিতে উদ্যত হইতেন, কেহ বা! ৃ তন জগৎ 

স্থজন করিতে চাঁহিতেন। সুতরাং ভাহাতে' ভর্গী্যবস্থা রক্ষা হইত 

না। যথাঃ 

অন্যথা অনেকেশ্বরত্বে সতি ক্টিৎ সিসৃক্ষতি কচিৎ 

| স্জিী্যতীতি জগতবস্থা ন মিখ্যেৎ । 
| কে, সা. 8181৭ অধিকরণের টীকা । 

তবে সিদ্ধাবস্থায় কি হয়? ভাঁহীও বলিতেছেন, 

ঈশ্বরোছি উপাঁসনয়' তোধিতঃ তেবাঁং ভোগমাত্র- 

লিদ্ধয়ে স্বারাঁজ্যৎ দে মুক্তিঞ্চ তত্ববিদ্যোৎপাদনেন 

দতবান্। | 

বে, সা, 8181৭ অধিকরুণের দীক1) 

% «প্রদীপবদীবেশস্তখাহি দর্শয়তি /” 

্ শিরিন 8 রর 

রদ্ীপের ফেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাণ্ডি হয়, অরূপের 

দ্বার] হয় না, ুক্তপুকষদিখেরও নেইরপ প্রকাশ বা জ্ঞানদ্বারা ব্যাণ্ডি 

হয় স্বরূপের দ্বারা হয়না] | কিন বক্ষ জান এবং রূপ টিন 

ছটরাই সর্বা বাণ হ।.. পু 

এ স্পা 
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পরমেশ্বর 'উপীসনায় তুষ্ট হুইয়! মুক্ষদিগ্ণের ভোগের জন্য 
উঁহা্দিগকে আনন্দ দেন, এবং তত্ববিদ্যা উৎপাদন করিয়া তাহা 

দিগকে মুক্তি দেন। 

বেদান্ত সথত্রকার লিখিয়াছেন, 

ভোঁগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ | 

বে স্থ।৪18|২১। 

কেবল ভোগমাত্রেতে মুক্ত জীবদিখের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয়, 
কৃষ্টি কর্তৃত্ব সাম্য নহে! 

জগদ্যাপারবর্জ্জং প্রকরণতাঁদসন্নিহিতত্বাচ্চ। 
বে. স্ব. 8081১৭| 

জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ জগতের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে মুক্তদিখের কোন সম্বন্ধ 

মাই, কারণ স্য্টি প্রকরণে লিখিত আঁছে যে কেবল ঈশ্বরেরই সে 

ক্ষমতা] আঁছে, জীবেতে সে ক্ষমতা সমিহিত নাই এবং কোন কালে 

মন্নিহিত হুয়ও ন1| 

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ব্রদ্ষহথত্র বা বেদান্তদর্শন মযৌযোগের 

সন্থিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁর যে বেদান্তদর্শনের নাঁমে 

যে প্রকার কক্ষম অদ্বৈতবাদ মত এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, মুল বেদাস্ত 

দর্শনে সে প্রকার নাই| দ্বৈতাটদ্বত মিশ্রিতভাবই ,বেদাস্তদর্শনে 

বিরাজিভ ; বন্ততঃ এ ভাঁবটীই' যথার্থ পারমার্থিক ভাব । (দক্ষ 

স্থৃতি ৭1 ৪৯। কু.ত. ৫1১1 ১১০1) আমার “মুক্তি” পুস্তকে “দ্বৈতবাদ 

ও অদ্বৈজবাদ” নামক প্রস্তাব দেখ! 

বর্তমান সময়ের অদ্বৈতবাঁদী পণ্ডিতের] যে মায়াবাদ-শান্্র প্রচার 

করিয়াছেন সে বন্বন্ধে ভগবান শিব (যে যে শাস্ত্র তামদ তাহার বর্ণন, 
উপলক্ষে) পার্বড়ীকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; যথা, 

মায়াবাদমসদ্ছান্্ৎ এ্ছন্নং বৌদ্ধমেত চ 
ময়ৈব কথিতৎ দেবি! কলো রঙা ). 
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অপার্থং শ্রচ্তিবাক্যানাৎ দর্শর়ল্লোকিগর্ছিতমূ্। 

পরমাত্মজীবয়্রৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। 
সর্বন্য জগতোইপ্যস্য নাশনার্ঘং কলৌ যুগে । 
বেদার্থবন্মহীশীস্ত্রং মাঁয়াবাদমবৈদিকম্ । 

ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাঁং নাঁশকাঁরণাঁৎ। 
সাঞ্থ্য প্রবচন ভাষ্োের ভূমিকায় € 

বিজ্ঞান ভিক্ষুধৃত পদ্মপুরাণের বচন। 

মায়াবাদ শাজও বৌদ্ধ শীক্মাদির ন্যায় অসৎ শাস্ত্র। বাহিরে 

যদিও আস্তিক শাস্ত্রের ন্যায় কিন্ত প্রৃত পক্ষে ইহ! নাস্তিক শাস্ত্র 
মাত্র; উহাও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র | কলিতে ত্রা্ষণরূপ 
ধারণ করত শ্রুতিবাক্য সকলের লোকনিন্দিত বিকদ্ধ অর্থ অবলম্বন 
করিয়! আমিই এই শান্স আবিফার ও প্রচার করিয়াছি। কলিযুণে 
নিখিল জর্গতের নাঁশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য | সেই শাস্বে আমি 
জীবাত্বা ও পরমাত্বীর মধ্যে অভেদ 'ব! একত্ব গ্রতিপঞ্জ করিয়াছি । 
কলিয়ুখে এই জগীতের নাশের ইচ্ছাতেই বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত 

. আমি সেই মায়াবাদ রূপ মহ্থাশাস্্র প্রকাশ করিয়াছি। বান্তবিক 
ইহ! অবৈদিকে অর্থাৎ বেদের প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য উহ! নহে? উহা 
ফেবল বেদমুলকমাত্র অর্থাৎ বেদকে অবলম্বন করিয়া! উহীর স্য্ঠ 

হইয়!ছে মাত্র। 

কলিকাতা! সংস্কৃত কাঁলেজের ভূতপূর্বব দর্শন শীঙ্্াধ্যাপক পণ্ডিত- 

প্রবর জয়নারায়ণ তর্কপর্থানন মহাশয় তীহীর বাঙ্গালা সর্বদর্শন-সং গ্রহ 
নামক গ্রন্থে উল্লিখিত শিববাঁক্য কয়েকটী সত্বন্ধে, তীহার নিজের 
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা) «. 

44ই সকগ্গ বচনকে অগ্রমাঁণ বা কস্পিত বলিয়া 'কিননপে স্বীকার 

করা ফাঁইতে পারে? কাঁযণ যদি কণ্পিতই হুইত/ ভাহাছবইনসে কখনই 
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বক্ষমীমাংসার ও সাংখ্য হুত্রাদির ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রধান বিজ্ঞান 
: ভিক্ষু স্বীয় ভাঁষ্যে এ সকল বচন উদ্ধৃত করিতেন না। যাঁহাহউক 

“বেদ! বিভিন্নীঃ শ্রুতয়ো| বিভিন্নীঃ?)) ইত্যাদি] ৃ 

বা. স. দ. স. সাখ্যদর্শন, ঈশ্বরের বাক্য! 
বিশত সহজ বৎমরের মধ্যে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ 

প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়! শঙ্করম্যাঁমী, রামানুজীচার্য্য, মহস্বামী, ও বল্প- 
- ভাচার্ধ্য প্রভৃতি মহাঁপুকষণীণ অনেক বাঁদানুবাদ করিয়ণ শিয়াছেন ! 

ইহারা কেহ কাহারও সমকালবর্তা লোক ছিলেন না| ইঙ্রণ 

প্রত্যেকেই আপন আঁপন মতানুগাঁরে বেদান্ত স্ত্র সকলের এক এক 
রূপ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন | ইহীদ্িগের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

নিঙ্গে প্রদত্ত হইল | 

 শঙ্করম্বামী, রামানুজা চার্ধ্য, মধস্বামী 
ও বল্লভাঁচার্ধ্য | 

উল্লিখিত মহাঁপুকষর্থণ আঁপন আপন কচি ব| অভিপ্রায় অনুসারে 
মহর্ষি কষদ্বৈপায়ন প্রণীত বেদাত্ত স্ত্র সকলের এক এক প্রকার ভাষ্য 
রচন। করিয়াছেন 

ভর্বান্ শঙ্কর স্বামী যে মত গ্রচার করেন এবং যে ভাবে দশৌপ- 

নিষদের ও বেদান্ত সুত্র সকলের ভাষ্য রচন1! করেন, তাহাতে তাহার 

মতকে নকলে অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়1.থাঁকেন| ধ্ভগীবাঁন্ 

শঙ্কর স্বাীই স্এ্সিত্ধ মায়াবাদ মত প্রচার করিয়া যান! শঙ্করের 

মতে এক মাত্র ব্রশ্ধী বা পরমাত্বাই সত্য, তত্তিন্ন জীব ও জগৎ সমস্তই 

অসত্য বাঁ ভ্রম | তীহার মতে শ্বতন্ত্র জীবাত্ব। বলিয়া! কোন বসতুনাই, 

উহ পূরমাত্বার অবিদ্যাকল্পিত গ্মতন্ত্র উপাধিবিশেষ মী) জম- 
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ৰশতঃ' আমরা! উহ্ীকে ন্বতন্ত্র একটী জীব বলিয়া মনে করিয়া 
থাঁকি.| যাহ্াফে আমরা আমি বা আমার আত্মা বলি, প্রকৃত পঙ্গে : 

তাহ! কিছুই নহে, তাহ! অবিদ্যাবচ্ছি্ন স্বয়ং পর্মাত্বা অথবা! কেবল 
পরমাত্বারই প্রতিবিশ্ব ; সুতরাং আত্মা! বলয়! যদ্দি কৌন বনু স্বীকার 

করিতে হয় তাহাহুইলে তাহ শসুতে এতিবিদ্ব্বরূগ জীবায়াঁকে '' 

না বলিয়! মুল আত্মাস্বরপ ব্রঙ্গকেই বলা উচিত শঙ্কর জীবাত্মার আর 
কিছু মাত্র ব্মতত্ত্র মর্যাদা দেন নাই | তিনি উচ্থীকে একেবারে ছাড়িয়া 

দিয়াছেন, অথবা! ব্রদ্দের সহিত এক করিয়া ধরিয়া একটা মাত্র বন্তপ্নপে 
বর্ণনা করিয়াছেন| - তাহ!র মতে, জীবইব্রক্ম এবং বরহ্ধই. জীব; 
কেবল উপাধি এবং অন অন্ধ আবিদা]: বা মায়ায় আক্ছর 

৬০০০ 89লনগিিসপসাস 

হইয়| ভ্রমবশতঃ (স্পূর্শনের স্থায়) আ্পনৃকে আপনি, জীব বলিয়া 
তুছুন! এই ভুগৃৎ যাহা] | সম্মুখে, দেখিতেছি উুহুকেকেবল 

অমবশঃ ওঁ প্রকার দেখিতেছিঃ ॥ বন্তুতঃ জ্গৃমাই.!..অবরদ্া বা 
মাারেভে এনে মি জহ কল্পনা করিয়! জীবরপী ভচ্ছ 
ব্্ষকে কেব্লু, প্রতারণ) করিডেছেন্সা | যখনই জীব অর্থাৎ 

জহির ক্ষ এ অমন্ত মায়ার কার্য জখদ্যাপারকে বন 
জালের গ্ভাঁয় মিধ্যাকার্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়া আপনাকে 

আপনি ব্রক্ষরূপে নিশ্চয় করেন, তখনই কাহার টির বা স্বপ্ন 

, নিরৃত্তি ঘুটে। 

 ভশবান্ রামানুজাঁচা্্য ষে ভাবে বেদাস্ত সুত্র কলের এবং প্রধান 

প্রধনিভিসারিঘনীর্র ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং আন্তান্ত পস্থার্দি 
লিখিয়া! গিয়াছেন' তাহাতে তাহার মতকে অিিনিসে মত গর 

পুরিও ইহারা পপ মধ্যে প এক্ষণে নট হার মধ 
আছে এবং অনন্ত কালই ইহার! তাহার মধ্যে ধাকিষে| স্ঠৃটি পূর্ব 
জখীৎ এবং জীব পরমেশ্বরের মধো অধ্যাত অর্থাৎ বীজভাধে ছিল, 
এক্ষণে ব্যাড অর্বতৎ বিকাশভানে আছে! এইখাজ ঁতেদ| পাতরাধ 
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টির পূর্বেও পরমেশ্বর জগৎ এবং জীববিশিষ$ ছিলেন, এক্ষণেও 
'তিনি জগৎ এবং জীববিশিষ্ট হইয়া! আছেন এবং চিরকাঁলই এইরূপ 
"জগৎ এবং জীববিশিষ্ট হইয়া থাকিবেন| শ্রীমান্ রাদানুজাচার্য্ের 
মতে এইরূপ বিশিষ$ কথাটী থাকাতেই তীহাঁর মতকে সকলে বিশি- 
ফাদ্বৈতবাদ শব্দে অভিহিত করিয়| থাকেন | *% 

ভগবান পারা মতে পদার্থ রর ০১: অচিৎ 

এবং ঈশ্বর | (িৎ)শবে ব্র্জীবুএব কেজি দভউু্ারমাু বুঝায়। 
এই চিৎ এবং অচিৎ চিরিক এ পরমেবরের মধ্যে এ অঙ্গরপে 

অবস্থিতি করে, অথচ চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর এই তিনের মধ্যেই 
পরম্পর ভেদ থাকে | স্থষ্টির পুর্ব্বেও উহীর! এ প্রকারে অতি সথক্ষম- 
ভাঁবে তদীয় অঙ্গরূপে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তীহার ইচ্ছায় উহার 
বিকাঁশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে | ভগ্ববাঁন্ রামামুজাচার্য্যের মতে ক্রক্ষ 
বা ঈথ্বর শব্দ উচ্চারণ করিলেই তন্বারা জগৎ এবং জীববিশিষ্ট ঈশ্বর 

বুঝাইবে। পরমেশ্বর, চিৎ, এবং. অচিৎ... এতচুভয়েরই .নিয়ায়ক,.ও 

* ভাবানু রামানুজাচার্য যেরপ জীব এবং জগুৎকে. আনানিকাল 

হইতে নিত্য বলেন, স্তাঁয় এবং, বৈশেষিক _দুর্শনও মেইরপু বুলিয়। 

ধাকেন| তবে এই উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে তখীবান্ 

রাঁমানুজাচীর্ধ্য যেরূপ জড় এবং জীবকে অনাদি কাল হইতে পরমে- 

শ্বঁরেরই মধ্যে তীয় অঙ্গরণপে অবস্থিত বলেন, মহর্ষি গৌতম ও কণাদ 

তাহা না বলিয়!,জড় এবং কে-রে স্তুন্তু.তাবে 
সদ 

টিন অজ 
ইহারা! যে কারণে জগ এবং বের নিত্য সত্তা স্বীকার করেন 

তাছা। এইরূপ,- 

“নাবস্তরতো বস্তৃসিদ্ধিঃ' | 
এনাভাবাসাবোৎপতি৮ ৃ  

অবস্ত হইতে বস্তু জঙ্মিতে পারে না, অভাব হইতে ভাবের ক 

ছয় না| ইত্যাদি--ম্যায়, ৪1১1১৪--১৮। 
২৭ 



২১৪ হিন্দুশীস্ত্র। 

কর্ত। এবং তিমি উ্াদিখের উভয়েরই মধ্যে রান, অঞ্ুঞুমিরূপে 
অবস্থিতি করেন! জী 'জীবুত্বা অতি সুক্ষ, ভগ রাধুন],এবং তওপদ- 
আদি তাহার বি ইর্ঘি। বর নকল ভোগায়তন 
ও ভোগৌপকরণ মাত্র মাত্র। 

যদিও বেদে এরূপ বচন লিখিভ আাঁছে যে অসৎ হইতে সতের 

উৎপত্তি হইয়াছে, তথাচ তাহার অর্থ তীহার1 এইরূপ বলেন,__ 
“ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাীনৎ |” 

কণা, ৯|১।১। স্থাত্র| 

জগৎন্থতির পুর্ববে যে জড় পরমাণু প্রভৃতি জগৎ উপাদান সকল 
বর্তমান ছিল, তাহাদের ক্রিয়া বা গুণমকল তখন কাঁর্য্যে পরিণত হয় 

নাই, এইজন্য তাহাদিগকে অনতশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। 
' অর্থাৎ বর্তমান সময়ে জগতের বিকাশ।বস্থায় জগৎ যে ভাবে (কার্য 
ভাবে ) আছে, পুর্বে ইহা! মে ভাবে ছিল না কেবল অতি সক্ষম কাঁরণ- 

ভাবে বর্তমান ছিল, এই অভিপ্রায়েই বেদাদ্দি শাস্ত্রে জগৎ ছিল নাঃ 
. অসৎ মাত্র ছিল এইরূপ বল] হইয়াছে। 

এই স্্রের খ্গাধর কবিরাঁজকৃত ভারদ্বাজ বৃত্তিভ।ষো এইরূপ 
লিখিত আছে/_- 

“নৈতদনদ্বভুনামান্তাভাবঃ | দ্বিবিধোহভাঁবঃ ॥ 
ভাবসামান্ত'প্রতিবেধঃ | ভীবেখিতরেতরপ্রতিষেধশ্ ॥ 

সতবন্ত কিছুই ছিল না, এ কথ। বল বেদের অভিপ্রায় নছে | অভাব 
শবে ছুই প্রকার অভাব বুঝায় | এক সতবন্ত মাত্রেরই অভাব, আর 
এক সত্বস্তুর পরপরবত্তীঁ পরিণতি সকলের স্সভাঁব | এখানে পর" 

পরবতী পরিণতি সকলেরই অভাব বুঝিতে হইবে। | 
মহাত্ব। ধিওডোর প্র এ সম্বন্ধে একস্থানে এইরপ লিখিয়াছেন; |] 

যথ1)-- ভোর 
0:৩8101 168615 006 000-838906 ০0008 1060 951868079) 1৪ বানান 

000176611181019 ৮০ ৪, 8৮ 6015 সাও 100ঘ) 0085 809 1090566 90৫. 0০৪৮ 19 
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. জ্ঞানকাঁও ও কর্মকা । ২১ 

রামানুজাঁচার্য্যের পুর ভর্গবাণ্ কৌধায়নাচার্ধ্য এই মত প্রচার 
করিয়াছিলেন | বৌধায়ন'চার্য; মহোপনিষদের মতানুদারে কিঘিজ্ 
বিস্তৃত ভাবে বেদাস্ত হ্ত্র সকলের এক খানি বতি রচনা করেন | 
মহাত্মা রামানুজাচার্ধ্য এ বিস্তৃত রত্তিকে সংক্ষেপ করিয়া উহাঁরই 
মতানুমারে বেদান্ত স্থত্র সকলের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন | 

ভর্গবান্ শঙ্করা চারধ্য প্রচারিত মায়াবাদ সনতবা্ধে মহাত্ব! রামুনুড়ীচার্্য 
অনেক আপত্তি উত্ধাপূন_ ন| মে সমস্তগুলি লেখা এ ক্ষুক্ছ 
এর্তীবে অনস্থব/ যাহাহউক সংক্ষেপে তাহাঁর হই একচী কথ! মাত্র 
এস্থলে বলিতেছি। 

ভগীবাদ্ রাঁমানুজীচার্য্য বলেন, আলোক এবং অন্ধকাঁর যেরূপ 
একত্রে থাকিতে পারে না, সেইরপ জ্ঞানম্বরূপ পরমেশ্বরের অজ্ঞান- 

রূপ মায়া বা অবিষ্ভা কখনও থাকিতে পারে নাঃ এবং তাহাহইলে 

বেদবচনও মিথ্যা হয়| যথা,-- ৪ 

তহার্গীকাঁরবচনৎ নিরর৫থকৎ সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ ত্রন্মেতি |. 
রা. বে, নি সা. 

যদি পরমেশ্বরে মায়া অর্থাৎ অজ্ঞানতাঁর সা! স্বীকাঁর করিতে হয়, 
তাঁছাহইলে বেদে যে ব্রক্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অন্ত স্বরূপ বলিয়! 
স্বীকাঁর করিয়াছেন তাঁহ। নিরর্৫থক হয় | * আর যদি পরমেশ্বর হইতে 
মাঁয়ার স্বতন্ত্র সত্ত। স্বীকার কর, তাহী'হইলেও পরমেশ্বর যে (সজা- 

তীয় বা বিজাতীম্ম উভয় প্রকারের দ্বিভীয়বস্তুবিহীন ) অদ্বিতীয়ত্ব ও 

নির্বিশেষত্ লক্ষণ বেদে কথিত হইয়াছে তাহ! মিথ্যা হয় | যথা, 

* তিনি আরও লিখিয়াছেন, 

 ঈশ্বরস্য তু যুঃ “দর্বর্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য খাভাধিনী জ্ঞানবলক্রিয়া 

চ, যে! বেত্তি যুগপৎ সর্ব প্রত্যক্ষেণ সদ! স্বতঃ১ঃ ইত্যাদি, শুচতি- 

বিরোধাৎ কথক্চিদপি বন্তুং ন শক্যতে কথং তার্ধি তদ্য ৈতদর্ং 

উপদেশাদি ব্যবহারাশ্চেতি দিরপনীয়ং। 



২১ হিন্দুশাস্ত্র। 

লক্ষণবাক্যমপি তৎ অপার্থৎ স্যাঁৎ। সজাতীয় বিজী- 

তীয় ব্যারত্যর্ঘং ছি লক্ষণ । | 
রা. বে. ত. স1.| 

রামানুজ ব্বয়ং যদিও জীব এবং জগীতের নিত্য সত্তা স্বীকার করিয়া- 

ছেন, তথাঁচ তিনি পরমেশ্বরের অদ্ধিতীয়ত্ব খণ্ডন করেন নাই। পূর্বেই 

বল। হইয়াছে যে, তিনি পরমেশ্বর হইতে জগ্গৎ ব। জীবের স্বতন্ত্র সত্ত। 

হ্বীকাঁর করেন নাই। তীঁহার মতে উহীরা এক প্রকার পীরমেশ্বরেরই 

অক্গন্বরূপ। তিনি বলেন ব্রক্গ কর্থাটী বলিলেই তন্থারা তিনটা সত 

মিশ্রিত একটী দত্ত! বুঝাইবে | যথা, তিনি বলিয়াছেন». 

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্ছেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ | 

স. স. দ. স. ধত রামানুজবচন | 

( অনারদিকাল হইতে) ঈর্বর, চিৎ এবং অচিৎ) অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব 

এবং জড় এই তিনটী সত্তাসংযুক্ত যে একটী সত্তা তীাহীকেই হরি ক! 

পরমেশ্বররূপে জানিবে। 

ভগ্গবান্ মাঁধবাঁচার্ধ্য তাহার সর্ধ দর্শন সংগ্রহ নামক গ্রস্থে রামানুজ- 

দর্শন নামর্ক প্রস্তাবে উক্তভাবটী এইরূপে লিখিয়াছেন ; যথা». 

এষ হি তস্য দিদ্ধান্তঃ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোভু- 

তোগ্যনিয়ামকতেদেন ব্যবস্থিতান্্য়ঃ পদার্থ ইতি । 
ম. স. দ. স. রামানুজ দর্শন| 

এক পরমেশ্বরের মধ্যে চিৎ, অচিৎ এবং ঈর্বরভেদে অর্থাৎ 

ভোক্কু, ভোগ্য ও মিয়ামক ভেদে তিনটী পদার্থই অনাদিকাল, হইতে 
ব্যবস্থিত আছে জীনিবে। 

রামানুজা চার্ধ, আরও লিখিয়াছেন 0 

ক্রা হইয়াছে তাহ] ঠিক নড়ে. 1 ডিক 
গরমেশ্বরের শক্তিকেই বুঝায়) জুমূকে বুঝ না | 

ভগবান মধস্থামীর সম্বন্ধে সর্বদরশন ,সংগ্রহকাঁর লিখিয়াছেন 

ভঙবান্ মধম্থামী আনন্দতীর্ঘ-ককত বিস্তৃত ভাষ্যের মতানুসার়ে 



জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ড । হ১৩ 

সংক্ষেপে দশোপনিষৎ ও বেদাস্ত সত্র সকলের ভাষ্য রটন! করিয়া- 
ছেন। ইহার আঁর ছুইটী নাম পুর্ণপ্রজ্ঞ ও মধ্যমন্ির | 

কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করেন, যে আনন্দতীর্থ এক জন 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি নেন, এই মধম্বামীরই পুর্বের্বে আনন্দতীর্ঘথ নাম ছিল| 
তখন তিনি শঙ্করাঁচার্ষ্যের মতস্থ এক জন শিষ্য ছিলেন পশ্চাৎ দ্বৈত- 
বাদের প্রতি তাহার ন্ুদৃঢ় বিশ্বীস হওয়ায়, উক্ত অদ্বৈতবাদ মতের সহিত 
আনন্দতীর্ঘ নামটীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন | যাহাহউক বেদা- 
দির মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাঁদক যে সমস্ত বচম আঁছে, ইনি সে সকল- 
গুলিকে দ্বৈতবাদ প্রতিপাঁদ করণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন | ই'হার মতে 

“ততৃমনি শ্বেতকেতো”, এই শচতি বচনচীতে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে 
কোনরূপ ভেদ ভাব নাই, এরপ বুঝায় না | তিনি বলেন “তন্জরমসি+ 

এই বাক্যটীতে কর্মধারয় সমাস না! হই! যঠীতৎপুকষ সমাস হইবে | . 
অর্থাৎ “তৎ, ত্বমূ, অপি”, ন! হইয়। “তস্য, ত্বমূ, অনি” স্কুইবে | সমান 
হুইলে বিভক্তির লোৌপ হয় এজন্য 'তন্য' না হইয়1 'তৎ হইয়াছে মাত্র | 

“একমেবাদ্বিতীয়ম” এই শ্রচতির অর্থ তিনি এইরূপ বলেন ; যথা, 
'একং' অর্থাৎ একমাত্র, 'এব' অর্থে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, (অথবা 'এব' 

অর্থে তিনি রূঢ় পদার্থ অর্থাৎ তাহার একত্বকে বহুভাঁগে বিভক্ত ব 

ভঙ্গ করা যাঁয় না; অথব! তিনি ম্বরূপতঃ অনেক হইতে পারেন না। 
ইত্যাদি ।)-_অদ্বিতীয়' শব্দের অর্থ “ন দ্বিতীয়+ অর্থাৎ দ্বিতীয় শবে 
জড়জীবাঁদি যে সমস্ত সৃষ্ট বু বুঝায় তিনি তাহ! নহেনণ “ব্রাক্ষণাঁৎ 
অন্য অব্রাঙ্ষণ+। ব্রগঙক্ষণ হইতে যে অন্য তাহাকে যেমন অব্রাঙ্ষণ বল! 

যায়? সেইরূপ “দ্বিতীয়াৎ অন্য অদ্বিতীয়” অর্থাৎ দ্বিতীয়পদবাঁচ্য স্থউ 

পদার্থ মাত্র হইতে তিনি অন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্র এই অর্থে অদ্বিতীয় 

'তরঙ্ষবিদ্ ব্রদ্মেব ভবতি” এই শ্র্তি বচনটীর অর্থ তিনি যেন বলিয়া- 

ছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে “মিরাকাঁর পরমেশ্বরকে জানা যায় 0 না?” 

নামক প্রস্তাবে" দেখান হইয়াছে | বেদে লিখিত আছে, “ব্রঙ্মকে 

জানিলেই সন্ত জান! হয় ক! সমস্ত জানিতে পারা যায়,” ইস্থার অর্থ 

(তিনি বলেন, “যেমন এামস্থ পধান ব্যকিদিখকে জীনিলে গ্রাম জানা 



0 

হ১৪ হিন্দুশাস্্র। 

হয় সেইরপ |” অধবা «“যেমম পিতাকে জাঁনিলে পুত্রকে জানিতে: 
আর অপেক্ষা থাকে না মেইরূপ”? | 

ভগবান মধস্ামী দ্বতন্ত্র এবং অন্বতন্ত্র ভেদে ছুই প্রকার তত্ব 
স্বীকার করেন | সর্বপ্রকার দৌষবিবর্জ্ধিত অশেষ সদ্গুণের আশ্রয়" 
স্বরূপ ভথবান্ পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র তত্বঃ এবং জীবগণ অন্বতন্ত্র তত্ব 

অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত| পরমেশ্বর ও জীবকে তিনি সেব্য সেবক ভাবে 
বর্ণন! করিয়াছেন।| অদ্বৈতবাঁদ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়ীছেন ; 
যথা)__ রা 

'্ীহারা জীব ও উশ্বরের অভ্েদ চিন্তাকে উপাসন। কহিয়! 

থাকেন এবং সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাদের পরলৌকে 

কিছুমাত্র স্মখলাত হয় না প্রত্যুত তাহাদ্দিগীকে ঘোরতর নরকে পতিত 

, হুইতে হয় | দেখ যদি ভৃত্যপদবীস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ 
করে, অথবা! “আমি রাজ।” এইরূপ ব্যক্ত করে১ তাহাহইলে ভূপতি, 
তাহার বিক্ষণ দণ্ড বিধান করেন, আঁর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যৌতন- 

পূর্বক স্থপতির গুণোঁৎকীর্তন করে, রাজা পরিতুষট হইয়া! তাহাকে 
সমুচিত পাঁরিতোধিক প্রদান করিয়া থাকেন| অতএব ঈশ্বরের 

গুণোৎকর্ষাদির সমুৎকীর্ভতনরূপ দেবা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অভি- 

লধিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা মাই |” 

| বা. স. দ. স- পুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন | 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “কেবল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরাই জীবগ্রেরক 

বিষ্চকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়। বিবেচন1 করিতে পাঁরে না, কিন্তু 
সববুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে» 
ইছা স্পউরপে প্রতীত হইয়া! থাকে 1৮ 

বা. স. দূ. স. পুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন |. 

বেদেতে যে মায়া বা অবিদা শব্দ আছে রামানুজাচার্য্ে ন্যায় 
ভাবান্ পূর্ণপ্রজ্বের মতেও তাহ! পরমেশ্বরের ইচ্ছ! বা শুরিশক্তি মাত্র; 
উহ! অটদ্বতবানীদিগের কস্পিত ভ্রম বা অজ্ঞান মে | ভখীবান্পুর্ণপ্রজ্ 
রামানুজা চার্ষের বিশিষ্টার্দৈতবাদ মত স্বীকার করেন নাই| ডু 



জ্ঞানকও ৩ কর্মকাণ্ড। [২১৫ 

মতে জগৎ এবং জীব ঈশ্বরের স্ষ | প্রপঞ্চ শঙ্ষের অর্থ তিনি 

বলেন গ্রক্কউরূপে পঞ্চভেদ | যথা, (১) জীবেশ্বর ভেদ, (২) জড়েশ্বর 

ভেদ, (৩) জড়জীব ভেদ, (8) জীবগণের পরম্পর ভেদ, (৫)*জড়পদার্ঘ 
"সকলের পরস্পর ভেদ | এ প্রপঞ্চ উহার মতে সত্য এবং অনাদি সিগ্ধ। 

' ভগবান পূর্ণপ্রজ্জ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রকেই মোঁক্ষলাভের জন্য মত্ত 

করিতে বলিয়াছেন | তাহার মতে জ্ঞান অর্থাৎ বিষ্ুর সর্ব্বোুকর্ষ জ্ঞান 

এবং পরমেশ্বরের প্রসন্নত1 লাভ ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে মোক্ষলাভ 

ঘটে না| তিনি বলেন, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের! যে ব্যাসকত বেদান্ত সথত্র 

সকলের আঁপনাঁদের মতগ্রতিপোষক অর্থ করেন তাহ! কেবল কুটার্থ 

মাত্র। 

ভগবাঁন্ বল্লভাঁচার্ধ্য বেদভাষাকাঁর ভগবান্ খিষ্ম্সীমীর মতানু- 

সারে বেদা্তহত্র সকলের এক খানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ] ভগ্ন" 

বান্ শঙ্করম্থামীর মতাঁবলম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ জগৎকে “সর্পরজ্ুর 

নহিত উপমা দেন, অর্থাৎ ভাহীর। যেরূপ বলেন যে সত্য জখীৎ নাই 

কেবল ভ্রমবশতঃ রজজ্জুতে সর্পদর্শন বা শুক্তিতে রজতদর্শনের স্তায় 

্্ম আপনাঁতে আপনি মিথ্যা জগৎ দর্শন করিতেছেন মাত্র, ভগবান 

বল্লতাচার্্য তাহ! না বলিয়া অর্থাৎ দেরূপ মায়া স্বীকার ম! করিয়া 

রহম স্বয়ংই যে সাক্ষাৎ মন্বন্ধে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইয়!ছেন 

এইরূপ কহিয়! থাকেন। সর্প এবং সর্পের কুগুল যেরূপ এক ; সুরর্ণ 

এবং স্বর্ণের কুগুল যেরপ স্বতস্ত্র বস্ত নহে; ব্রন্ম জীব এবং জগৎ্ও 

মেই রূপ তীহার মতে একই বস্তু স্বতন্ত্র বস্তু নছে। এইরূপ কেবল 

এক এবং অবিথিঅ ্রন্ম বন্ধু স্বীকার করা প্রযুক্ত তগবান্ বল্ল ভাচা- 

ধের মন্তকে সাধারণতঃ শুদ্ধাদ্বৈতবাঁদ মত নামে অভিহিত করা হয়| 

ফলতঃ এই চারিজন মহাপুরুষই বেদকে মূল স্বরূপে অবলম্বন করিয়া 

আঁপন আপন মত ্রচীর করিয় গিয়াছেন |* “ 
00887858885 

% অধৈতবাঁদ সম্বন্ধে আমেরিকা দেশীয় পণ্ডিত মহাত্বা খিওডোর 

পার্কার এইরূপ লিখিয়াছেন ;,যধা”- 
সি 
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প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা। . 
অতি প্রাচীনকাঁলে ভারতমমাজে জ।তিভেদ প্রথ প্রচলিত ছিল 

মা। কালক্রমে জাতিভ্োে প্রথা গ্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয় 

ও বৈশ্য এই তিন জাতিই প্রধান হইলেন এবং শুঁদ্রেরা তাহাদের 

পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 

জাতি দ্বিজ নামে অভিহিত হইতেন এবং তাহার চিহ্ুম্বরপ ভাঙার 

উপবীত ব্যবহার করিতেন | ব্রাহ্মণদিখের উপবীত শুক্লবর্ণের ছিল | 
চপ 

ক্ষভ্রিয়গণ তৎপরিবর্তে রক্তবর্ণের এবং ব্শ্যগুণ ীতবু্ণর উপুবীত 
টি ৭০০ ০০ 

ব্যবহারুষ্করিতুনুক | ব্রাহ্মণের যদিও দাধারণতঃ পার্থিব সুখ 

ভোঁগের আশ1 হদয়ে রাখিতেন না, মোক্ষ সুখ ও পারলৌকিক 

৯০০০এ৪০৪৪০৪৩৬৪৪৪৪৩৩৩৩। 

79৮6৪) 800 0057 ০9116 7800061585, 075 0£ 07856 ৪9৪) 4 [019 2৩ 0017 
100866119] ঠ01068 10 95189009) 79801511081] 11760 1018861 ) £€11079 ৪0- 
0৮1 0? 0068৩ 00959] 001065 15 000.) [11796 18 1099110] 02062091807, 1 
] 10156191000 017 00709 0? 78018) 200. 09 21707770008 80000) ০0৫ 008 
*ড০3089৪ ০0৫06 96881 01560শ্য ০ 017986005% 10 09617 1000097088 
০০-৪৭10$০01 109101)6 ৮০ 019 01983, 

[179 06897 01885 80101693076 95196009 ০01 8101) 80016610768 16801595 
65017010102 1069 ৪0116 500 89৪) £ [009 ৪0106069] 01 0169 8021৮ 00808 
03০0. [70679 879 81017016091 6817৮191868. 39561] 0৫6 009 09081) 11010 
801)613) 16] 01006862720 60900) 819 01 0786 8৮৯000, 

4 7619) 400051810 8210 0019১ 1)6010£5,% 
51796%2/26 776167 ?6207660 &৪ % ৮৫০7 ৫ £/%6 %78%9786, 4, 108. 

% ভা. ১১৭1৮, ম. ভা, মো. ধ. ১৪১০ | ইত্যাদি | 
শ' গৌতমসংহিতা ১ম অধ্যায় | ক 
“কাষায়মপি একে। 

যবার্্ষং ত্রাহ্গণস্য মাঞ্জিষ্ঠ ছারিত্রে ইতরয়োঃ7” (গোঁ স.) 
রক্তচন্দনতোয়েন মার্জয়েৎ ক্ষভ্রজাতয়ঃ | 
ছারিট্ৈর্মার্জয়েৎ বৈশ্য ইতি শান্তস্য নির্ণয়ঃ | 

গায়ন্ত্রী ত্ত্ ৪র্থ ব্রাঙ্মণ পর্টল| 
*/এতদ্বাতীত ব্রাহ্মণ্দি্গের উপবীত কার্পাসস্থত্র নির্মিত, ক্ষতিয়- 

দিগের উপবীত শখনত্রনির্দিত। এবং বৈশ্িগেরজুপুরুতু মুতে 
নির্মিত ছল |? এ | 
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জ্ঞানকা্ ও কর্সকাড। ২১৭ 
সকল বিষয়ে তাহাঁরাই দেশের এক প্রকার কর্তা ঘ! প্রভু ছিলেন! 
তাহারা অরণ্যে থাকিয়ীও রা্জন্যবর্গের উপন্ কর্তৃত্ব করিতেন | 
অধিক কি রাঁজন্যবর্থকে উহার! অনেক সময় দেশরক্ষার্থ আপনাদের 
নিয়োজিত দানরূপে বিবেচনখ করিতেন * এবং রাঁজ! অত্যাচারী হইলে 
তাহার! সেই রাজকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়। অন্য ব্যক্তিকে 
'তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিভেন | ক্ষত্রিয় রাজাদিখের সহিত ত্রাঙ্মণ- 

দিগের অনেক সময় খিবাদও উপস্থিত হইত কিন্তু মে সকল 
বিবাদে ত্র। ্ষণেরাই প্রায় জয়ী হুইতেন পু | ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্রা 
নকল প্রকার শান্তর অধ্যয়ন করিতে, পারিতেন, কিনতু শিক্ষকতার 
কাঁধ, আইন প্রস্তুত করণ, বৈজ্ঞানিক, সত্য আবিষ্কার. করুণু প্রভৃতি 
কার্য সমূহে তরাঙ্মণদিখকেই বিশেষরূণে নিযুক্ত থাকিতে, দেখ, যায় | 

্রাহ্ষণদিশৌর "মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিয়া! গৃহী হইতেন ; কেহ, 
কেহ বিবাহাদি গাহস্থ্য ধর্ম পালন না করিয়া পরিব্রাজকরপেই সমস্ত 

জীবন অতিবাহিত করিতেন ধ | পুঁকষপ্গিশ্নের গ্ভায় স্ত্রীলৌক- 
দিশের মধ্যেও কেছ কেহ বিবাছ ন। করিয়া আজীবন অবিবাহিত 
অবস্থায় খাকিতেন এরপ দেখ] যায়| ভাঁঃ ধর্থ বন্ধ | ইহাদ্িশকে 
সচয়াচর ত্রহ্মদীয়িনী শব্দে অভিহিত করা হইত। “ শ্ 

্রাক্মণদিশকে একে একে ত্রদ্ষচর্ধ্য, গীঁহস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্যাঁস 
ভেদে চারি প্রকার আশ্রম ধর্ম পাঁদন করিতে হইত | তখন ব্রক্ষচর্ধ্য 

আশ্রম অর্থাৎ ছাত্র অবস্থা শেষ ন1 হইলে কেস বিবাঁহ রুরিতে পারি- 
তেন না| অধায়ন শেষ হইলে গুককে দক্ষিণা দ্বান করত তাহার 

অনুমতি নইয়ণ ব্রত ন্বানানস্তর সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হইত। 
হরিতে সী 

স% ভা. ১1১৮ ৩৩--৩৪। 

প' রাজ! বেগ এবং তৎপুন্র পৃথুরাঁজের ইতিহাস দেখুর্ন| রাজা 
নভষ, নিণি, সুদীস, স্ুমুখ প্রভৃতিরও ইতিহাস এইরূপ | 

পট বশিষ্ঠেরসহিত বিশ্বীমিত্রের বিবাদ, পরশুরামের সি 
বার পৃথিবী নিংক্ষভ্রিয় করণ 1, ইত্যাদি । 

ণ ভূ. বশিষঠ. গ্রন্ৃতি গৃহী ছিলেন। কপিল, শক, নারদ 
গুভৃতি পরিব্রাজক ছিলেন | | 

| রঃ 



২১৮ হিন্দুশান্্। 

ধীহার! দারপরিএহের বাসনা না করিতেন, তাহার! নিজ নিজ ইচ্ছা 
থ| প্ররতি অনুমাঁরে ব্রঙ্গচর্যয আমের পরেই একেবারে সন্ন্যাস 

গ্রহণ করিতেন, অথবা অরণ্যে যাঁইয়া বাঁনপ্রস্থাশ্রম ধর্ম পালন করি- 
তেন; কিন্বা 'নৈঠ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়। আজম্ব গুককুলেই বাঁন করিয়া 
থাকিতেন। যথা». | 

অন্ুজ্ঞাতে! ধনং দত্ত গুরবে দক্ষিণাস্ততঃ| 

গাহস্থযাশ্রমকামস্ত গার্বস্থযাশ্রমমাবষেৎ ॥ 
বানগ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্ঘগ্েচ্ছয়াত্মনঃ | 
রি চ গুরোর্গেহে দ্বিজে। নিষ্ঠামবাপুরাৎ ॥ 

বা. পুং ১৪ অধ্যায়। 

গুকর অনুমতি অনুসারে তীহাকে দক্ষিণান্বরপ ধন দান করত 

শিষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হছইবেন| অথব। আপনার ইচ্ছামতে সন্যাস- 
ধর্ম বা বাঁনপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কি! সেই খনেই (সেই কর 
গৃহেই) নৈষ্ঠিক ব্র্ধচারিক্ূপে অবস্থিতি করিবেন | | 

ব্রা সাঙ্গোপনিষদং যাঁবদর্থং যথাবলমূ ॥ 

 দত্ব! বরমন্ুজ্ঞাতো গুরোঁঃ কামৎ যদীশ্বরঃ | 

গৃহং বনং ব! গ্রবিশেৎ গ্রত্রজেতত্র বা বলে 
ভা, ৭| ১২| ১৩--১৪| 

শিক্ষাকপ্পব্যাকরণাদি বেদাস্ব সকলের সহিত বেদের সংহিতা 
ভাগ ও উপনিষদ রূপ বেদশিরোভাগ পাঠ কারয়া৷ এবং ভীহার 

অর্থ বিচার করিয়া। যদি শক্তি থাকে গুককে তীছার প্রার্থনানুরূপ দান 
করিবে | পরে ভীহা'র আজ্ঞা লইয়! নিজ ইচ্ছা অনুসারে গৃহে বা 
বনে প্রধেশ অথব! গ্রব্রজ্যা অবলঘ্ন করিবে % কিছ! সেই স্থানেই 
বদতি করিবে | রত 

বৈখানসোবাপি ভবেৎ প্রত্রজেন্বা! যথেচ্ছয়া |. 
ূ্বমপপিতং যদ তাদৃক, কুধ্যাম্মহীপতে ॥ 

বি.গুং৩ 1১০1১) 



 জানকাও ও কর্মকা । ২১৯ 

কিত্ব! এঁরপ সঙ্কপ্পপুর্বক বনবাঁনী হইবেন, অথবা! গ্রত্রজ্যা অব+ 
লঘঘন করিয়া যখ। ইচ্ছু। ভ্রমণ করিয়। বেড়াইবেন| যিনি যেরূপ. ককন 
পূর্ষ্বে সংকপ্প করিতে হইবে | | 
পরই শ্লৌকের টীকায় ভগবান্ ীধরম্থামী লিখিয়াছেম,_এতক্চ দৃঢ় 

_ বৈরাগ্যাভাবে দ্রব্যমু। তত্রাপি দুঢ়বিরক্তো! তু যতিঃ স্যাদেৰ। 
“যদহরেব বিরজেৎ তদছরেব প্রত্রজেৎ” ইতি শ্রুচতেঃ| 

পুর্বকালে চতুর্বর্ণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রথা সম্যক্রূপে 
প্রচলিত ছিল; প্রতিলোম বিবাহও যে একেবারে ছিল না তাহা! নহে *% | 

* আপনার অপেক্ষা! শিক্লুউ জাঁতির কন্যাকে বিবাহ করার নাম 

লোম ববি এবং আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির "কন্যাকে 

ববীহ করার নাম পতিলোরম বিবীষ্ি। ব্রাহ্মণের যদি চারিবর্ণেরই. 
বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান থাকিত ভাহাহইলে,তাহার সম্পত্তি 

নিশ্নলিখিত প্রকারে বিভাগ হইত; যখা,-সমস্ত সম্পত্তিকে দশ 

ভাঙে বিভাঁগ করিয়! তাঁহার চারি ভাগ ত্রাঙ্ষণী স্ত্রীর গর্ভজ।ত সন্তান 
পাইতেন, তিন ভাগ ক্ষত্রিয়] স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পইতেন, ছুই 
ভাগ বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাঁত সন্তান এবং এক ক তাগ শত স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান পাইতেন | 

বি.স. ১৮ অধ্যায় | 

স্মৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ্মমানবর্ণানথ' পুনঃ সবর্ণা- 

ভবস্তি অনুলোমাঁনগ মাঁতৃবর্ণাঃ1” (বি. স. ১৬ অধ্যায় )। (যাঁজ্ববল্ক্য ং 

১1৯০৪) গ্ুতিলোম বিবাহের সন্তানদিখের স্ন্ধেওএইরপু লিখিত ! 

যু.তুহার।চএি-হীনজাছিদ্প্ঞ্র-ইবে,. কিজ্তুুধীন্ত 

কুলে প্রায়ই দেখা যাঁয় যে 'অ্বর্ণ বিবাহের সস্তানের। অনেককেই পিতৃবর্ণ 
লাভ, করিযু্ঠিলন। যথা, এক সত্যবতীর ার্ডে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় 

উভয় জাতি ক্ৃকই অস্তান উৎপাদিত হইয়াছিল এবং মেই উভয় 

সম্ভানই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়ীছিলেন |. পরাশরের ' উরমে জত্যবতীর 
ধার্ডে ভগবান্ ব্যাসদেবের জন্ম হয় ; ব্যাস পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হুইয়। ব্রাঙ্গণ 



২২০: হিন্দুশান্ত্র।' 

বিধবাবিবাহেরও ছুই একটী  দুটান্ত শাস্তে দেখিতে. পাওয়া 

যায় *। সাধারণতঃ বিধবাদিগের পক্ষে, ত্রঙ্গচর্ধয গ্রহণ অথবা মৃত 

“হর সহগমন এই ছুই প্রথাই প্রচলিত ছিল প'|। দেশের শাসন 

প্রণালী ঠিক্ বর্তমান সময়ের ন্যায় ছিল মা। সমগ্রাদেশ ক্ষ ছু 

রাজ্যে বিভক্ত খাঁকায় দেশ মধ্যে অনেক রাজ! ছিলেন এবং দময়ে 
সময়ে তাহাদের মধ্যে এক এক জন প্রবল হইয়| চক্রবর্তীর পদ প্রাপ্ত 
হইতেন| রাজ। কর্তৃক প্রত্যেক রাজ্যে গ্রামা ধ্যক্ষঃ দশগ্রামাধ্যক্ষঃ 
বিংশতিগ্রামাধ্যক্ষ। শতগ্রামাধ্যক্ষ, যহঅগ্রামাধ্যক্ষ, ও দেশাধ্যক্ষ 
নামক শাননকর্ত] ব! বিচারপতি নকল নিযুক্ত হইতেন | গামাধ্যক্ষ 

গ্রামের চৌধ্যাদ্দি সমস্ত দৌঁষেরই প্রতিকার করিতেন| তিনি না 
পারিলে ব! অন্যায় করিলে দশগ্রামাধ্ক্ষ তাহ? জম্পন্ন করিতেন; 
এইরূপে শতঞামাধ্যক্ষ, দেশাধ্যম্) শেষে রাজা জ্বয়ং তাহার স্থববন্থ! 

বা সদ্বিচার করিতেন গু | 

বিচাঁর কার্ষ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি উৎকোচ গ্রহণ করিতেন ব 
কোন প্রকার পক্ষপাত দোষে দৌষী হুইতেন, তাহ! হইলে রাঁজ) 

হইয়া ছিলেন, আবার শান্তনু রাজার রসে সতাবতীর গর্ভে চিত্রা, 
বিচিত্র-বীষ্য প্রভৃতি যেসন্তানগ্রণ জন্মেন তীহারাও পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত 
হইয়] বংশাবলী ক্রমে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। 

এতদ্বতীত এ প্রকার দৃ়ীস্ত আরও অনেক প্রাপ্ত হওয়1 যায়| 

ঈ অর্জুন মশিপুরের রাজার বিধব1 কন্ার প!শিগ্রহণ করিস্া- 

ছিলেন | | 

দময়ন্তীর,দিতীয সবয়রের নংবাদ চতুর্দিকে .যোবিত হইয়াছিল। 
প' মৃতে ভর্তি ্রহ্মচর্য/ং তদঘ্বারোহণম্বা | 

% বিস্ুপংহিতা, ওয় অধ্যায় | মনু ৭1১১৫ যুধা$-- 
গ্ামস্যাধিপতিং কুর্মযাদ্দশগ্রামপতিং তখ1 | 

বিংশভীশং শতেশঞ্চ সহ্থঅপতিরমেবচ 1 



জানকাণড ও কর্মকাণ্ড । ২২১. 

তাহার প্রতি অত্যন্ত কঠিন দওড প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেন+* | পুর্বব- 
কালে ভারত নমাঁজে উকীল, মৌক্তাঁর, বারি প্রভৃতির ন্যায় কোন' 
সপ্প্রদায় বিশেষের অস্তিত্ব দেখা যায় ন1| ক্ষত্রিয় বিচারপতি বিচার 
করিতেন এবং এক এক জন ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপক তীহার পার্থ বনিয়া 
খাকিতেন| ক্ষত্রিয় বিচারপতিগ্রণকে ব্রাক্ষণ ব্যবস্থাপকের মত লয়! 
কার্ধ। করিতে হুইত +1 গ্রমাধ্যক্ষদ্দিগের বেতনম্বরূপে জমি বা 
গ্রাম টি দেওয়। হইত | এবং তাহাদের কার্ধ্যপর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত 
গুগুচর নিযুক্ত করা হুইত$1 বালক অনাথ ও স্ত্রীধধ সকল 
রাজা রক্ষা করিতেন $| প্রোত্রিয় ( অর্থাৎ বেদপাঠনিরত ) 
ব্রাহ্মণের! রাজাকে কোন প্রকার কর দিতেন না| অধিকন্ত রাজার 

নিকট হইতে ভীহার1 অনেক সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ঙঈ প্রাপ্ত 
হুইতেন| রাজা যে সকল নিধি প্রাণ্ত হইতেন তাহার অর্ধেক ব্রাহ্ম ণ- 

দিগকে দিতেন ণা| ক্ষম্তিয় এবং বৈশ্যের! রাজাকে তাহাদের যে যে 
বিষয়ের আয়ের চতুর্থাংশ দিতেন তাহারও অর্ধেক ব্রাক্ষণেরা পাই- 
তেন। ব্রাক্ষণদ্িগের বধদণ্ড ছিল না যে সকল অপরাধে অন্য জাভী- 

* কুটশাননকর্তৃংশ্ঠ রাঁজ। হনঠাৎ কুটলেখ্যকারাংশ্চ | * 
বি. স. ৩য় অধ্যায় | 

যে কার্ধযকেভ্যোহর্থমেৰ গৃহীয়ুঃ পাপচেতসঃ | 

তেষাং সর্বম্থ মাদীয় রাজ! কুর্ধ্যাৎ প্রবাননং | 

ণ মনু ৭1১২৪ | 
ফুটসাক্ষিণাং উৎকোঠচোপজীবিনাং অভ্যানাঞ্চ সর্বস্থাপছারঃ 

কার্যযঃ1 ০ বি. ন. ৫ম অধ্যায়। 

1 মনু | 
এমন ৭1 ১১৮-১১৯। 

$ মনু ৭1 ১৯২। 
$ বালানাৎস্ত্রীধনানি চ রাঁজ। পরিপালয়েৎ। 

| বি' স. ওয় অধ্যায় | 
ঝি সং | তয় অধ্যায়। 



২২২ হিন্দৃশান্। 

* যেরা বধদও প্রাপ্ত হইতেন, ত্রাক্ষণদিগকে সেই সকল অপরাধে চিত্রিত 
করিয়া রাজ্য হইতে নির্ববাপিত কর! হইত | যথা, 

অথ মহাপাঁতকিনো ব্রাহ্মণবর্্জং পর্বে বধ্যাঃ স্বদেশী- 
দ্বান্গণং কৃতাঙ্কং বিবানয়েৎ। ৃ 

বি.স. ৩য় অধ্যায়। 

মহাপাতকীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগীকে বাঁদ দিয়! অন্য মকল- 
কেই বধ করিবে | ্রাঙ্গণদিগ্রকে চিইিত করিয়। স্বদেশ হইতে দূর 

করিয়া দিবে | ৃ 
্রাঙ্গণ ব্রদ্মহত্যা করিলে মস্তকবিহীন পুৰষচিস্নু কপালে অস্থিত 

করির! দেওয়! হুইত| হুরাপায়ী হইলে তাহার ললাঁটে সুরাধজ অস্কিত 
করা হইত | ব্রাক্ষণ চোর হইলে তাহার কপালে কুকুর পদের চি 
এবং গুকপত্ী (বিমাতা, জ্যে্ঠা ভমী প্রভৃতি) গ্লদন করিলে 
তাহার ললাটে যোনি চিহ্ন অস্থিত কর! হইত| যখ)-- 

“ ব্রেক্গহত্যায়াং অশিরফং পুকষং ললাটে কুর্য্যাৎ। 
সুরাধজং হুরাপানে। শ্বপদং স্তেয়ে। ভগং গুকতপ্প- 

গমনে। 

বি.স.৩য় অধ্যায়। 

ক্ষেত্রজীত্ ধান্যের (২) ছয় ভাঁগের * একভাগ রাঁজা পাইতেন | 
ত্বদেশীয় পণ্য দ্রব্যের (২) দশভাঞ্গের একভাঁগী এবং ভিন্নদেশ- 
জাত পণ্য দ্রব্যে (শক) বিংশতি অংশের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। 

ঈ* কি.সং ৩য় অধ্যায় | ধান্যের কর কল তৃমিতে ($) ছয় ভাগের 
এক ভাগ ছিল না য়ে সকল ভূমিতে অধিক পরিশ্রমে অণ্প ধাঁন্য জন্মিত, 
তাহার কর (বাহ) আট ভাগের এক ভাগ ব৷ দ্বাদশ ভাঁগের 
এক ভাগ ছিল! যখা১_-“ধান্তানীমফমোভাগঃ যষ্ঠো দ্বাদশ এব ব11" 

মনু ৭1১৩০ 



খত 

জ্ঞানকা্ড ও বর্মকাওড। হইত 

শিপ্পী এবং কর্মজীবীর! তাহাদের মীসের মধ্যে একদিনের কার্য * বা 
কার্যের আক রাজাঁকে দিত | যাহার! শাকাদি সামান্য দ্রব্যের ব্যব- 

জায় করিয়া খাইত, তাহাদিখের নিকট হইতেও রাঁজা"বাঁৎসরিক 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর লইতেন| (মনু ৭1 ১৩৭) 

ব্রাহ্মণের! কর দিতেন ন1; তীহার] যে পুণ্য সঞ্চয় করিতেন রাজ! 
ধর্মতঃ তাহার অংশ প্রাপ্ত হইতেন | 

বর্তমূন. সময়ের রেতে রেজেফী'রী আঙুর ন্যার ুর্বকালেও, সদ্রলীল 

নারীর নি নু তুখন, তিন প্রকার লেখ্য, (দলীল) ছিল। 
যখা;-- 

অথ লেখ্যৎ ত্রিবিধং রাঁজসাক্ষিকং সসাঁক্ষিকম- 

লাঁক্ষিকর্চ | 
নেখ্য জিবিধ| সসাক্ষিক, অসুযুক্ষিকু এবং ক ও 

রাজাঁধিকরণে তরিযুক্তকায়স্থ্কতৎ তদধ্যক্ষকরচিহ্রিতং 

রাঁজদাক্ষিকং। যত্্ কচন যেন কেন চিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ 
স্বহস্তচিহিতৎ সমাক্ষিকৎ। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকং । 

ৰি. স. ৭ম অঁধ্যায়। 

রাঁজাধিকরণে তথাকার নিযুক্ত কাঁয়স্থের 1 অর্থাৎ লেখকের হস্ত- 

লিখিত এবং তথাকার অধ্যক্ষের কর চিন্তিত যে লেখ্য, তাহাই রাঁজ- 

সাক্ষিক লেখ্য। ৪ 

%* কাককা্ শিল্পিনশৈব শুদ্রাংশ্চাস্বোপজীবিনঃ | 
এঁকৈকং কারয়েৎ কর্ম মানি মাসি মহীপতিঃ ॥ 

মন ৭1 ১৩৮। 

ণ' কায়স্থদিগের সন্ধে ভশবান্ ব্যাস তীহার স্মৃতিতে 'অতি ভয়- 

স্কর মত প্রকাশ করিয়। থিয়াছেন | তিনি এতদূর পর্যযস্ত লিখিয়াছেন 

যে কায়ন্থের মুখ দর্শন করিষ্তা পুনর্ধীর স্ধ্য দর্শন না কন্ঠিলে দেই 

মুখদর্শনজনিত পাঁপক্ষয় ছয় না| .. 



২২৪ হিন্দুশাস্ত্ 1. 

যেকৌন স্থানে যে কোন ব্যক্তির হস্তপিখিত এবং সাক্ষিগণের 

নিজ নিজ হস্তের স্বাক্ষরিত যে লেখ্য তাহাই সসাক্ষিক লেখ্য। 

ঘিনি লিখিয়! দিতেছেন তাহার নিজ হস্তে লিখিত যে লেখ্য তাহাই 
অনাঁকিক লেখা | 

কষিকার্য্য সকল যাহাতে বৃষ্টি নিরপেক্ষ ছইয়। চলিতে পারে 
এজন্য পূর্ব্বকাঁলের হিন্দু রাজগণ রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয় 
সকল স্থানে জলের সুবিধা করিয়া দিতেন | ক্ষকদিগীকে রাঁজকৌষ 

হইতে শত শত মুদ্র! পাদদিক শ্দে কর্জ দেওয়া হইত| পথ যাট 
সকলের প্রতি রাঁজাদিগের বিশেষ লক্ষা ছিল এবং খধিরাঁও সে সকল 

বিষয়ের সর্বদ| তত্ব লইতেন | যথা দেবর্ষি নারদ একসময় যুধিষিরের 

সভায় আগিয়া তাহাকে নিম্ন লিখিত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
নারদ জিজ্ঞাসা কর্রীলেন,_ 

কচ্ছিদ্রাক্জে তড়াগানি পুর্ণানি চ বৃহত্তি চ। 
ভাগশে! বিনিবিষাঁনি ন কৃবির৫দেবমাতৃকা। 

ম. ভা. স. প. লোঁকপাল পর্বাধ্যায় ৫1 ৭৭| 

জলপুর্ণ বৃহ বৃহৎ তড়াগ সকল রাজ্যের সকল স্থানে খনন করা 
আছে ত? কৃষিকার্ধ্য ত বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না? 

কচ্টিন্ন বীজং তক্তঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি | 
পাঁদিকর্ শাতং রৃদ্ধযা দদাস্যুণমন্ুগ্রহ্ম্ | 

ম. ভা. স. প. লোৌকপাঁল পর্ধাধ্যায় ৫1৭৮ | 

ককের! শযোর বীজ অভাবে অথবা অহাঁরীয় অভাবে,ত অব- 
সম্প হয় ন1? তাছাদিখীকে পাদিক সুদে অনুগ্রহ করিয়া শত মুদ্রা ধণ 
দেওয়া হয়ত? | 

কচ্ছিদগ্মিতয়া্ছৈব সর্ব ব্যালভয়াতথা। 
রোগরক্ষোভয়াচৈব রাউীং ঘ্বং পরিরক্ষলি ॥ 

ম' ভা. স. প. লোকপাল. পর্দ্দাধার ৫1১২৩। 



জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড । ২২৫ 

অগ্ভয়, সর্পভয়, রোগভয়, রাক্ষমভয় প্রভৃতি হইতে আঁপনার 
রাজ্যকে রক্ষা! করিয়া থাক ত? * 

কচ্ছিদদ্ধীংস্চ মুকাংস্চ পলুন্ ব্যঙজজানবান্ধবান্। 
পিতেব পাসি ধর্মজ্ঞ তথা প্রত্রজিতানপি | 

ম. ভা. ন' প. লোকপাল পর্বাধ্যায়--৫1১২৪| 

হে ধর্মজ্ঞ | ভুমি অন্ধ, মুক, পঙ্থু, বিকুতাঙ্গ, আত্মীয়ন্বজনবিহীন 
ব্যক্তিনকলকে এবং স্বন্নযাসধর্খে অবস্থিত মহাত্বাপ্দিগকে পিতার 
নায় যত্বনহকরে পাঁলন + করিয়া থাক ত? 

কচ্চিন্নগরগুপ্তযর্থং গ্রাম! নগরবৎ কৃতাঃ। 
গ্রামবচ্চ কতা ঘোষান্তে চ সর্ব তৃদর্পণাঁঃ ॥ 

ম ভা. স. প. লোকপাল পর্ববধ্যায় ৫1৮১ | 

নগর সকলকে রক্ষা করিবর জন্য গ্রাম সকলকে নগরের ন্যায় 
এবং ঘোষপন্লী সকলকে গ্রামের ন্যায় করা হইয়াছে ত? সেই 
সকল স্থানের প্রজার! তোমার প্রতি অনুরস্ত আছে ত? ॥ 

বর্তমান সময়ের ধনীদিখের ন্যায় পুরর্বকালের রাজার! হর্যযো দুয়ের 
পর একপ্রহর বেলা পর্যন্ত নিদ্রান্থখ অনুভব করিতেন না| তীহার! 
শেষরাত্রে নিদ্রাহইতে উদ্থিত হইয়। ধর্মার্থের চিত্ত! করিতেন | যথা," 

€ 

* যে রাজ! আপনার রাজ্যের দন্যভয় নিবারণ করিতে ন। পারি" 

তেন তাহার সত্বন্ধে মন্বাদি শীস্ত্রকারগণ এইরূপ লিখিয়াছেন যে) 
সে রাজা জীবিত নাই, মরিয়| শিয়াছেন, এইরূপ সকলে জানিবে | 

মনু 91৯৩ । 

+ শক্তিতে! ইপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা। 

ও মনু ৪1৩২| 

যে সকল সন্গ্যানধর্মাবলন্বী” ব্যক্তিগণ পাক করেন ন! তছাঁদি গকে 

গৃহস্থগণ অবশ্য অবশা যথাশক্তি অনাদি দান করিবেন! 
| ২৯ 



২২৬ হিন্দুশাস্ত্র। 

কক্টিদ্বো গ্রথমৌ যামে রাত্রে সুপ্ত! বিশীম্পতে | 

ংচিন্তয়সি ধর্মার্ঘোৌ যাম উত্ধায় পশ্চিমে ॥ 
ম.ভা. স. প. লৌকপা'ল পর্মাধ্যায় ৫1৮৫ | 

পূর্বকাঁলে ভাঁরতক্ষেত্রে মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তা মুক্ত এবং যন্ত্রমুক্ত ভেদে 

চীরিজাতীয় অস্ত্র ছিল| মুক্ত অস্ত্র ; যথা, চক্র ইত্যাদি | অমুত্র অস্ত্র? 

যথা, তরবারি প্রভৃতি | মুক্তীয়ুক্ত ; যথা, শল্য ইত্যাদি । যস্ত্যুক্ত; 

যথা, তীর, গোল! প্রভৃতি। পুর্বকালে ধনুর্বেদ ব্যতীত আরও "যুদ্ধ- 
শাস্ত্র” “যুদ্ধ জয়ার্ণব”, “শুক্রনীতি”, “যন্ত্র স্থত্'* প্রভৃতি বসবিধ 

সীমরিক গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল | 

ধনুর্বেদের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এখ|নে লিখিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক 
: হইবে না| যখ|-“এবং ধনুর্ধেদঃ পাদচতুফয়াত্বকে। বিশ্বামিত্র- 
প্রণীতঃ| তত্রৎ প্রথমে দীক্ষাপাদঃ দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাঁদঃ তৃতীয়ঃ 

নিদ্ধিপাঁদঃ চতুর্থ প্রয়োগীপাদঃ। তত্র প্রথমে পাদে ধবুর্ক্ষণৎ, 
আধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতম্| তত্র ধনুঃশবশ্ঠাপে রড়োইপি চতুর্বিধা- 

ফুধবাঁচী বর্ততে | তচ্চ চতুর্বিধম্ মুক্তমূ, অমুক্তমূ, মুক্তামুক্তমূ, যত্তর- 
যুক্তঞ্চ | তত্র মুক্তং চক্রাদি| অমুক্তং খড়াদি | মুক্তামুক্তং শল্যা- 

বাস্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরগোলাদি *| তত্র মুক্তমন্ত্রমিত্যুচ্যুতে, 

অমুক্তং শস্্রমিত্যুচাতে | তদপি ব্রাঙ্ম বৈষ্ণব পাশুপত প্রাজীপত্যা- 
গেয়াদিভেদাদনেকবিধম্ | 

(মধুহদন সরম্থতী ক্কৃত মহি্নন্ডত্রটীক! “ততুবাধিনী পত্রিকা” 
আষাঢ় ১৭৯৯ |) 

+ শুক্নীতি নামক গ্রন্থে “লঘু নালীক' ও “রৃহ্নালীক" নামক 
০০০ 

যে যন্দয়ের বর্ণনা! দেখা যাঁয় তাঁহা! ঠিক বর্তমান সময়ের বন্দুক ও 
কামানের ন্যায়| এ গ্রন্থে গোলা, গুলি, বাকদ গ্রভৃতিরও বর্ণন| এবং 
পরস্তুতকরণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা 

যায় বাক্দকে তখন অগ্নিচর্ণ শব্দে ক! হইত 
খারা? 



জ্ঞানকাঁণ্ড ও কর্মকাণ্ড | ২২৭ 

রাঁজপুকষগণ ধনুর্ধেদ যেরপ যত্বের সহিত শিক্ষা করিতেন যত্ুস্থত্র ' 

সকলও সেইরূপ যত্বের সহিত অভ্যান করিতেন | নারদ যুধিষ্ঠিরকে 

' জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন,-- 

কচ্চিদত্যস্যতে সম্যক্ গৃহে তে ভরতর্ষভ | 
ধন্ুর্বেদন্য সুত্রং বৈ যয্ত্নুত্রঞ্চ নাগরমূ ॥ 

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি গৃহে থাকিয় ধনুর্বেদস্থত্র এবং নাগর 

যন্ত্রস্বত্র নকল সম্যক্ প্রকারে অভ্যান করত? 

পাগুবের। খাগুবপ্রন্থে যে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নর্গীর নির্শীণ করেন, তৎ- 

সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে 

তীক্ান্ুশশতন্বীভির্যস্্রজালৈম্চ শোতিতম। 
আঁয়সৈশ্চ মহাঁচক্রৈঃ শুশুভে তৎপুরোতময্ ॥ 

ম. ভা. আ. প. রাজযলাভ পর্ববাধ্যায় ২০৯1 ৩৪1 
উাহার| লৌহ নির্মিত মহ চক্র, তীক্ষা স্কশ, শতরী প্রভৃতি যন্ত্র সমূহ 

দ্বার| সেই সুন্দর নগ্বরীকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিলেন | 
প্রাচীন ভারতবর্ষে ইক ছিলি কি না, অনেকে সন্দেহ করেন। 

যদিও প্রাসাদ, ছাদ প্রভৃতির অনেক বর্ণনা দেখিতে পাঁওয়] যাঁয, 
তখচ দে রকল প্রকৃত ইষউকনির্সিত ছিল কি না, তাহা 

অনেকে নিশ্য় করিতে পারেন না| আমর। ব।লীকিপ্রণীত রাঁমা- 
য়ণের মধ্যে ইউকের স্প$ উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিম্নাছি। রাজ! 
দশরথের যঙ্জোপলক্ষে যে সকল রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন 

তাহাদের অবস্থিতির জন্য ইক নির্শিত অনেক বটী প্রস্তুত করা 

হইয়াছিলু/ যগ1১- 

ইফকা বন্ুসা'হত্ী শীস্রমানীয়তামিতি | 
ওপকার্ধযাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞো বন্ুগুণাস্থিতাঃ | 

বা. রা. বালক গড ১৩1৯ | 

সত্বর বহু মহত্র ইউক আগ্গয়ন কর। রাঁজাদিগের বাসোঁপযোগী 

বিবিধ উপকরণনম্পন্ন গৃহসকল নির্মাণ কর। ইত্যা'দ | 



২২৮ হিম্শান্ত্। 

ইষটকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ গ্রমাণতঃ | 

চিতোহনিত্রাঙ্গণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিপ্পকর্মণি ॥ 
ব. রা. বালকাও ১৪| ২৮, 

শি্পনিপুণ ব্রাঙ্গণগ্ণ, শীস্তান্মারে প্রমাণানুরূপ ইউক সকল 

নির্মাণ করিয়া) তদ্বার1 অগ্নিকুণ্ড রচন1 ও তাহাতে অগ্নি স্থাপন করি- 

লেন। ইত্যাদি। | 

যে নকল গুকতর দোঁষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যাঁয় সে সকল 
দৌষ ব্যতীত অন্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যা* করিলে তখন স্বামীর 
সমস্ত আয়ের তিনভাগের একভাগ সেই স্ত্রীকে দিতে হইত] 
( যাঁজ্ঞবল্ক্য--৩য় অধ্যায় 1) 

্রাঙ্মণদিশের মধ্যে ধাহার1 সঞ্চয়বিহীন হইয়া! থাকিতেন পুর্ব- 

' কালে তীহীরাই সমাজে অধিক সম্মানভাজন হইতেন| 

সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাতঅনির্শিত মুদ্রা অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিতে দেখা যাঁয়। সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন গ্রন্থ 

খথেদেও নিষ্ক নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে । রামীয়ণেও এইরূপ লিখিত 

আছে যে*রাম বনগ্বমনের সময় ব্রাঙ্ষণদিগ্রকে শত শত সুবর্ণ নিষ্ক 

এবং বন্ুমূল্য বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াছিলেন | 

অতিথিনৎকাঁরপ্রথ! প্রাচীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবল ছিল, অঙি- 

থিকে অগ্রে ভেজন ন| করাইয়। কেহ আপনি আহার করিতেন ন!| 

অতিথিকে হার! দেবতার ন্যায় পুজনীর জ্ঞান করিতেন * | যদি 
সিপিপাপী? লাশ পপি পর 

% মাতৃদেবোভব | পিতৃদেবোভব | আচার্যদেবৌভব,| অতিথি- 

দেবোভব| 

* তৈত্িরীয়োপনিষত। শিক্ষাধ্যায়। ১ম বলী, ১২ অন্ুবাক্| 

মাত।, পিতা, আচার্য এবং অতিথি ইইাদিগীকে দেবতার ন্যায় 

ভক্তি করিবে। | 
«দেবোভব+১ পদের ব্যাখ্যায় শঙ্গরীচার্য; লিখিয়ছেন, “দেবতা-| 

বছুপাদ্য। এতে ইত্যর্থঃ| 



জ্ঞানকাঁও ও কর্মকাণ্ড । ২২৯ 

আপনা হইতে অতিথি আসিয়] উপস্থিত না হইত ভাহাঁহইলে তাহার! 
আহারের পুর্ণ বাগির বাহিরে যাইয়! দেখিতেন কোন অভ্যাথত 

“ব্যক্তি উপস্থিত আছে কি না| অধিক কি গৃহস্থগৃণের. পক্ষে অতিথি- 
৮৪১৩০বিন 

সৎকার.অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট ধর্ম তাহার! আর কিছুই লেখেন নাই পুঃ| 
পুর্বকালে দাসদাসীগণ ঘৃহ্থামীর পুর্বে আহার করিতে পাইত। 

সকলের আহার' হইলে গৃহস্থদম্পতী সর্বশেষ অবশিফীন ভোঁজন 
করিতেন। 

অতি. গ্রাটীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সুরাঁপান প্রথা প্রচলিত 
হইয়াঁছিল। খধিরী তখন যজ্দে সোমরন পাঁন করিতেন! কিন্তু 
স্ুরাঁগপানের অশেষ দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া! পরে তীাহাঁরাই আবার 
সুরাপান কর! মহাঁপাতক বলিয়া! শাস্ত্রে বর্ননা! করিতে বাঁধ্য হইয়|- 
ছিলেন। শুক্রাচার্য/ সুরাপায়ী দিগের সম্বন্ধে এইরূপ শীপপ্রদীন করেন, 
যে, যেব্যক্তি স্ুরাপান করিবে মে ব্রহ্মহত্যার পাতকুী হইবে । মাহ 
হউক ক্ষত্রিয়দিশের মধ্যেই ল্ুরীপাঁন প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত 
থাকিতে দেখা যাঁয়। যছুবংশীয়ের! স্ুরাপানে উন্বত্ত হুইয়। পরস্পর 
পরস্পরকে বিনাশ করেন | শ্ীক্চ অজ্ুন প্রভৃতি অনেকে মাধ্িক মধু 

পান করিতেন | বলদেব সুরাঁপাঁনে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন | বোধ হয় 

যুদ্ধের সময় দৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে নে সময় ন্ুুরাপাঁনের নিয়ম 
ছিল। অধিক কি সমগ্র দেবশক্তি হইতে উদ্ভব দেবী ভগবতী যৎ- 

+ ততে। গৌদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্টেদে গৃহাঙ্গণে | 

আচ্িথিগ্রহণীর্ঘ।য় তদূর্ধং বা যথেচ্ছয়] ॥ 

বি. পুং ৩/১১।৫৬ | 

অন্নগ্রন্তত হইলে অতিথি গ্রহর্ণের জনা, গৌদৌহন' করিতে ফে 

সময় অতিবাহিত হয়, অন্ততঃ সেই পরিমাণ সময় অথবা তদপেক্ষা 

অধিককাঁল বাঁটীর বাহিরে ফাইয়! অবস্থিতি করিবে - 

টে শঙ্খ সংহিতা ৫ম অধ্যায় | 



২৩০ হিন্দুশাস্ত্ | 

কাঁলে মহিষাস্তরের সহিত সংগ্রাম করেন তখন তিনিগ্.যুদ্ধাবস্থায় 

[ধ্যে মধ্যে সুরাপান করিয়াছিলেন এপ্রকার বর্ণন! দেখিতে পাওয়া 

মায় * | | | | 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগের পূর্বপুরুষর্থীণ 

য কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহ বর্তমান সময়ের শিক্ষিত 

প্রদ|য়ের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন | বিশেষতঃ বর্তমান সময়ের 

বষয়ন্থখপ্রধান 1 বাঁহ্য সভ্যত। অপেক্ষ! তাহাদের মে সময়ের নীতি- 

ধান বা আধ্যাত্বিকভাবপ্রধান এট সভ্যতা যে অনেক পরিমাণে 
চ্চদরের বস্তু ছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া! 
শীকেন। যাহ! হউক একটী বিষয় অতীব আশ্চর্য) বলিয়! বোধ হয় 
য, তাহারা আপনার! এ প্রকার উন্নত হুইয়াও দেশের সাধারণ 
লাকদিগের উন্নত্তির জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন নাই। 
ধিক ত তাহার! ( (দেই সমস্ত শৃদ্রজাতীয়েরা] 'যাঁহীতে কৌনকালেও 
মতি লাভ কাঁরিতে ন| পারে এরূপ কঠোর নিয়ম সকল প্রচার 

চরিয়া'ছলেন | 

৯ গীর্জ গর্জ ক্ষণং মুঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং | 

ময়! ত্বয়ি হতে হত্রৈব শীর্জিষ্যস্ত্যাশ দেবতাঃ ॥ 
মার্কগেয় চণ্ডী, মহিষান্থুর বধ প্রকরণ, ৩৬ % ₹ 

অরে মৃর্ধ ! «আমার মধুপান সমাপন পর্ধ্স্ত ক্ষণকাল তুই গর্জন: 
র, এই রণন্ভুমিতে আমি তোকে শীগ্ রই বিনাশ করিব £ তখন/দেব- 
টারাও আবার গর্জন করিবেন | 
1 01969118] 01111796100, ১1055108151) | 
] 21010৭ 011114901010, ৯ /০১৭ -১-২:/৫০ 
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